
فتح الكريم املهان 
 يف تفسري السبع املثاني

 أم القرآن
 

 

 شم٠مًمٞمػ

قمٙمري  أيب حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد سمـ حيٞمك سمـ زيد  احلجقري اًمزُّ

 

 

 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             2 
 

  

 

هلل اًمرمحـ قمٚمؿ اًم٘مرآن ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن قمٚمٛمف اًمٌٞم٤من وأؿمٝمد أن ٓ احلٛمد 

ًمف اًمذي إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اعمٚمِؽ اعمٜم٤من, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمق

وُمـ شمٌٕمٝمؿ   ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژسملم اًم٘مرآن اُمتث٤مٓ ُٕمر اهلل 

 سم٢مطم٤ًمن.

 أُم٤م سمٕمد:

ٓ ي٠مشمٞمف ٞمف وشمٜمزيٚمف وٟمقره اًمذي ووطم  وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم اهلل

 ڳ ڳ ژ ًمف وم٘م٤مل اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف اعمحٗمقظ سمحٗمظ اهلل

ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمًك سمٗمْمٚمف , ومحٗمظ اهلل اًم٘مرآن [9:احلجر] ژ  ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ

يمٚمامشمف وأطمٙم٤مُمف شمٕم٤ممم طمٞم٨م ؾمخر ًمف ُمـ أراد ُمـ قم٤ٌمده ومحٗمٔمقا طمروومف و

ًمف احلٛمد قمـ حتريػ اًمٖم٤مًملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم وشم٠مويؾ وُمٕم٤مٟمٞمف: ومّم٤مٟمف و

 اجل٤مهٚملم.

وإن آهتامم هبذا اًمٙمت٤مب طمٗمٔم٤م وىمراءة وقمٛمال وشمدري٤ًم واقمت٘م٤مدا ًَمـِٛمـ  

د شمٜم٤مومس اًمٜم٤مس ذم ظمدُمتف ىمديام وطمديث٤م, أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت وأومْمؾ إقمامل, وىم

أٟمس ُمـ أهٚمف, ومٗمل احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ  ومٝمٜمٞمئ٤م عمـ ضمٕمٚمف اهلل

إن هلل أهٚملم وأهؾ اًم٘مرآن هؿ أهؾ اهلل » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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, وهق ٟم٤مومع عمـ يم٤من ُمـ أهٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمًالُم٦م ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت شوظم٤مصتف

وأهٚمف ي١مشمك سم٤مًم٘مرآن » ظمرة ُمـ اًمٜمٙم٤ٌمت, ىم٤مل رؾمقل اهللواجلٝم٤مٓت وذم أ

دُمف اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران حت٤مضم٤من قمـ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن سمف ذم اًمدٟمٞم٤م شمت٘م

سم٤مًمٖم٦م ذم  , وصٗم٤مت اهلل , وومْم٤مئٚمف يمثػمة ومٞمٙمٗمل أٟمف صٗم٦م هللشٌٝمام٤مطمص

 احلًـ يمامًمف.

 اهلليمام ىم٤مل  وسمٞم٤من اًم٘مرآن قمغم اًمقضمف اًمت٤مم هق وفمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل 

, ومقاضم٥م قمغم ُمـ أراد سمٞم٤مٟمف أن يًٚمؽ [44اًمٜمحؾ:] ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ

وذًمؽ ٕن اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ  ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وآقمت٘م٤مد ؾمٌٞمؾ رؾمقل اهلل

ومقا دًٓم٦م  اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل وؾمٌٞمؾ اًمًٚمػ اًمّم٤محللم: طمرَّ

ـمريؼ ًمتٗمًػم اًم٘مرآن  ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدي٦م, ويم٤من أؾمٚمؿاًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

اًمٕمٔمٞمؿ هلق شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن و شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ 

اعمٕمّمقم, صمؿ سمام صح ُمـ آصم٤مر اًمًٚمػ اًمٙمرام وم٘مد قمٚمٛمقا أؾم٤ٌمب  رؾمقل اهلل 

ْقهُ  قمـ ٟمٌٞمٝمؿ   ٟمزول اًم٘مرآن ُمٕم٤ميٜم٦م وقمٚمٛمقا ٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف وٟمزل سمٚمٖمتٝمؿ و شَمٚم٘مَّ

ىمد ريض ـمريؼ  ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن: ٕن اهلل صمؿ يٚمٞمٝمؿ ُمـ أظمذ قمٜمٝمؿ

 پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ اجلٛمٞمع ىم٤مل شمٕم٤ممم

         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
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, صمؿ يٗمن اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م [ ٠١١اًمتقسم٦م: ] ژ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ

 سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم.اًمٕمرب اًمتل مل يدظمٚمٝم٤م اًمتقًمٞمد وم٢من اًم٘مرآن أٟمزًمف اهلل

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم -اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم شمٗمًػم  وعم٤م يم٤من 

أٟمٗمس ُم٤م ُأًمِّػ ذم هذا اًم٤ٌمب إذ ََجَع سملم آظمتّم٤مر واإليْم٤مح واًمٌٞم٤من  -اًم٘مرر

احلٛمد هلل ):وم٘مد رأي٧م أن أوع ُم٘مدُمتف ُمع ُم٘مدُمتل ًمٜمٗم٤مؾمتٝم٤م طمٞم٨م ىم٤مل 

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ژاًمذي اومتتح يمت٤مسمف سم٤محلٛمد وم٘م٤مل: 

 ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [  4 - 2: اًمٗم٤محت٦م] ژ  ٺ ٺ   ٺ ٺ

 وئ       وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى  ې ېې ې ۉ    ۉ ۅ

 ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ

 ڀ        پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مئ حئ جئ ی ی ی

, واومتتح ظمٚم٘مف [5 - ٠اًمٙمٝمػ: ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ  ڀ ڀ

 پڀ         پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسم٤محلٛمد, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

, واظمتتٛمف سم٤محلٛمد, وم٘م٤مل سمٕمد [٠إٟمٕم٤مم: ] ژ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژذيمر ُمآل أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر: 

: وهلذا [75اًمزُمر: ] ژ  ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ     پ

 حب  جب يئ مئىئ   حئ جئ ی  ی یی   ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ, يمام ىم٤مل: [ 7١اًم٘مّمص: ] ژ  مب خب

 [ .٠ؾم٠ٌم: ] ژ ٿ ٿ    ٺ   ٺ ٺٺ ڀ  ڀ   ڀ ڀ

ومٚمف احلٛمد ذم إومم وأظمرة, أي ذم َجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ وُم٤م هق ظم٤مًمؼ, هق 

اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد, ُمؾء اًمًاموات »اعمحٛمقد ذم ذًمؽ يمٚمف, يمام ي٘مقل اعمّمكم: 

ؿ أهؾ اجلٜم٦م شمًٌٞمحف ٚمٝمَ : وهلذا يُ شوُمؾء إرض, وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد

ٗمس, أي يًٌحقٟمف وحيٛمدوٟمف قمدد أٟمٗم٤مؾمٝمؿ: عم٤م يرون ٚمٝمٛمقن اًمٜموحتٛمٞمده يمام يُ 

ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ, ويمامل ىمدرشمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف, وشمقازم ُمٜمٜمف ودوام 

 ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ژإطم٤ًمٟمف, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ ڦڦ

 9يقٟمس: ] ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

- ٠١. ] 

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ژواحلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمٚمف 

, وظمتٛمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل إُمل اًمٕمريب اعمٙمل اهل٤مدي [ ٠65اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڈ ڎ ڎ

ٕووح اًمًٌؾ, أرؾمٚمف إمم َجٞمع ظمٚم٘مف ُمـ اإلٟمس واجلـ, ُمـ ًمدن سمٕمثتف إمم ىمٞم٤مم 

   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ژ اًم٤ًمقم٦م, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮵﮶ ﮴ ﮳       ﮲  ۓ  ۓ ےے ھ ھ   ھ
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 ژ    ﯁ ﯀ ﮿  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 [ .٠9إٟمٕم٤مم: ]ژ  ٿ ٿ ٿ ٿ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [٠58إقمراف: ]

ومٛمـ سمٚمٖمف هذا اًم٘مرآن ُمـ قمرب وقمجؿ, وأؾمقد وأمحر, وإٟمس وضم٤من, ومٝمق 

[ ٠7هقد: ]ژ  ﮲ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ ژٟمذير ًمف: وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وم٤مًمٜم٤مر ُمققمده, سمٜمص اهلل شمٕم٤ممم, ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ومٛمـ يمٗمر سم٤مًم٘مرآن ممـ ذيمرٟم٤م

اًم٘مٚمؿ: ]ژ  ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺژ

44 - 45. ] 

ىم٤مل جم٤مهد: يٕمٜمل:  ,شسمٕمث٧م إمم إمحر وإؾمقد»: وىم٤مل رؾمقل اهلل 

رؾمقل اهلل إمم َجٞمع اًمث٘مٚملم: -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف-ومٝمق  ,اإلٟمس واجلـ

اإلٟمس واجلـ, ُمٌٚمٖم٤م هلؿ قمـ اهلل ُم٤م أوطم٤مه إًمٞمف ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز اًمذي 

  .[ 42ومّمٚم٧م: ] ژ ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ

 چ ژ وىمد أقمٚمٛمٝمؿ ومٞمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ٟمدهبؿ إمم شمٗمٝمٛمف, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

 [ 82اًمٜم٤ًمء: ]ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ

ص: ] ژ چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم

 [ .24حمٛمد: ] ژ ڳ ڳ گ  گ  گ گ ک ژ[ , وىم٤مل شمٕم٤ممم: 29
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 اًمٕمٚمامء اًمٙمِمػ قمـ ُمٕم٤مين يمالم اهلل, وشمٗمًػم ذًمؽ, وـمٚمٌف وم٤مًمقاضم٥م قمغم

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژُمـ ُمٔم٤مٟمف, وشمٕمٚمؿ ذًمؽ وشمٕمٚمٞمٛمف, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٿٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ      پ پ پ

 وئ وئ  ەئ ژ[ , وىم٤مل شمٕم٤ممم: ٠87آل قمٛمران: ] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ی ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ                ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 [ .77آل قمٛمران: ] ژ  مب خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ  جئ  ی

ومذم اهلل شمٕم٤ممم أهؾ اًمٙمت٤مب ىمٌٚمٜم٤م سم٢مقمراوٝمؿ قمـ يمت٤مب اهلل إًمٞمٝمؿ, وإىم٤ٌمهلؿ 

 قمغم اًمدٟمٞم٤م وَجٕمٝم٤م, واؿمتٖم٤مهلؿ سمٖمػم ُم٤م أُمروا سمف ُمـ اشم٤ٌمع يمت٤مب اهلل.

أن ٟمٜمتٝمل قمام ذُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف, وأن ٟم٠ممتر سمام أُمرٟم٤م -أهي٤م اعمًٚمٛمقن-ومٕمٚمٞمٜم٤م 

اهلل اعمٜمزل إًمٞمٜم٤م وشمٕمٚمٞمٛمف, وشمٗمٝمٛمف وشمٗمٝمٞمٛمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  سمف, ُمـ شمٕمٚمؿ يمت٤مب

 ﮿    ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸  ﮷     ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےژ

                    ﯁ ﯀

ومٗمل  ,[ ٠7 - ٠6احلديد: ] ژ ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ   

ل إرض سمٕمد ذيمره شمٕم٤ممم هلذه أي٦م سمٕمد اًمتل ىمٌٚمٝم٤م شمٜمٌٞمف قمغم أٟمف شمٕم٤ممم يمام حيٞم

واهلل  ُمقهت٤م, يمذًمؽ يٚملم اًم٘مٚمقب سم٤مإليامن سمٕمد ىمًقهت٤م ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص,

 ضمقاد يمريؿ. قل أن يٗمٕمؾ سمٜم٤م ذًمؽ, إٟمفئاعم١مُمؾ اعمً

 وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومام أطمًـ ـمرق اًمتٗمًػم؟
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وم٤مجلقاب: إن أصح اًمٓمرق ذم ذًمؽ أن يٗمن اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن, ومام أَجؾ ذم 

ظمر, وم٢من أقمٞم٤مك ذًمؽ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م وم٢مهن٤م ؿم٤مرطم٦م ُمٙم٤من وم٢مٟمف ىمد ومن ذم ُمقوع آ

ًمٚم٘مرآن وُمقوح٦م ًمف, سمؾ ىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس 

ىم٤مل اهلل  (,ومٝمق مم٤م ومٝمٛمف ُمـ اًم٘مرآن يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف رؾمقل اهلل):اًمِم٤مومٕمل

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ        وئ ەئ  ەئ  ائ ائ ى    ى ې ې ژ شمٕم٤ممم:

 ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [ ٠١5اًمٜم٤ًمء: ] ژ ۈئ ۈئ

 جئ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[ 44اًمٜمحؾ: ] ژ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ

 خت حت جت ىبيب مب خب  حب جب يئ ىئ مئ حئ

 .[64اًمٜمحؾ: ] ژ  مت

يٕمٜمل:  :شأٓ إين أوشمٞم٧م اًم٘مرآن وُمثٚمف ُمٕمف»: وهلذا ىم٤مل رؾمقل اهلل 

واًمًٜم٦م أيْم٤م شمٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل, يمام يٜمزل اًم٘مرآن: إٓ أهن٤م ٓ شمتغم يمام يتغم , اًمًٜم٦م

وهمػمه ُمـ إئٛم٦م قمغم ذًمؽ سم٠مدًم٦م يمثػمة  وىمد اؾمتدل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملاًم٘مرآن, 

 ًمٞمس هذا ُمقوع ذًمؽ.

واًمٖمرض أٟمؽ شمٓمٚم٥م شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمٜمف, وم٢من مل دمده ومٛمـ اًمًٜم٦م, يمام ىم٤مل 

ىم٤مل:  ,ىم٤مل: سمٙمت٤مب اهلل ,شسمؿ حتٙمؿ؟ »عمٕم٤مذ طملم سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ: رؾمقل اهلل 

 ,ىم٤مل: أضمتٝمد سمرأيل ,شوم٢من مل دمد؟ »ل: ىم٤م ,ىم٤مل: سمًٜم٦م رؾمقل اهلل ,شوم٢من مل دمد؟ »

 احلٛمد هلل اًمذي وومؼ رؾمقَل »ذم صدره, وىم٤مل:  ىم٤مل: وميب رؾمقل اهلل 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             9 
 

واًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد,  وهذا احلدي٨م ذم اعم٤ًمٟمد ,شرؾمقل اهلل اهلل عم٤م يريض رؾمقلِ 

 يمام هق ُم٘مرر ذم ُمقوٕمف.

 جمٝمقًمقن. ىمٚم٧م: سمؾ طمدي٨م ُمٕمؾ ٓ يث٧ٌم, ومٗمٞمف شمالُمٞمذ ُمٕم٤مذ

ٞمٜمئذ, إذا مل ٟمجد اًمتٗمًػم ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م, رضمٕمٜم٤م ذم ذًمؽ وطمىم٤مل: 

إمم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م, وم٢مهنؿ أدرى سمذًمؽ, عم٤م ؿم٤مهدوا ُمـ اًم٘مرائـ وإطمقال اًمتل 

اظمتّمقا هب٤م, وعم٤م هلؿ ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمت٤مم, واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح, واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, ٓ 

ؿمديـ, وإئٛم٦م ؾمٞمام قمٚمامؤهؿ ويمؼماؤهؿ, يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م واخلٚمٗم٤مء اًمرا

 .اعمٝمديلم, وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م, طمدصمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ  ٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمريرىم

يٕمٜمل -ٟمقح, طمدصمٜم٤م إقمٛمش, قمـ أيب اًمْمحك, قمـ ُمنوق, ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل 

يمت٤مب اهلل إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ  ًمذي ٓ إًمف همػمه, ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦م ُمـوا): -اسمـ ُمًٕمقد 

ب اهلل ُمٜمل شمٜم٤مًمف سمٙمت٤م ؟ وأيـ ٟمزًم٧م؟ وًمق أقمٚمؿ ُمٙم٤من أطمد أقمٚمؿومٞمٛمـ ٟمزًم٧م

يم٤من )وىم٤مل إقمٛمش أيْم٤م, قمـ أيب وائؾ, قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل:  (,اعمٓم٤مي٤م ٕشمٞمتف

 .(اًمرضمؾ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم آي٤مت مل جي٤موزهـ طمتك يٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ, واًمٕمٛمؾ هبـ

ؿ يم٤مٟمقا طمدصمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرئقٟمٜم٤م أهن)وىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل: 

, ومٙم٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمقا قمنم آي٤مت مل خيٚمٗمقه٤م طمتك يٕمٛمٚمقا يًت٘مرئقن ُمـ اًمٜمٌل 

  (.تٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ َجٞمٕم٤مسمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ, وم
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, وشمرَج٤من اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل  :وُمٜمٝمؿ احلؼم اًمٌحر قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

, وقمٚمٛمف اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ»ًمف طمٞم٨م ىم٤مل:  اًم٘مرآن وسمؼميم٦م دقم٤مء رؾمقل اهلل 

 .شاًمت٠مويؾ

٤م ؾمٗمٞم٤من, قمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر, طمدصمٜم٤م ويمٞمع, طمدصمٜم)وىم٤مل اسمـ ضمرير: 

ٟمٕمؿ شمرَج٤من اًم٘مرآن ): -يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد-ىم٤مل قمٌد اهلل  إقمٛمش, قمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل

صمؿ رواه قمـ حيٞمك سمـ داود, قمـ إؾمح٤مق إزرق, قمـ ؾمٗمٞم٤من, قمـ  (,اسمـ قم٤ٌمس

ُمنوق, قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف إقمٛمش, قمـ ُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح أيب اًمْمحك, قمـ 

صمؿ رواه قمـ سمٜمدار, قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمقن,  (,ٟمٕمؿ اًمؽمَج٤من ًمٚم٘مرآن اسمـ قم٤ٌمس)ىم٤مل: 

 .(اهـقمـ إقمٛمش  سمف يمذًمؽ

ومٝمذا إؾمٜم٤مد صحٞمح إمم اسمـ ُمًٕمقد: أٟمف ىم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس هذه اًمٕم٤ٌمرة. 

ر سمٕمده ٛمِّ ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم قمغم اًمّمحٞمح, وقمُ   وىمد ُم٤مت اسمـ ُمًٕمقد

 ٤مس ؾمت٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م, ومام فمٜمؽ سمام يمًٌف ُمـ اًمٕمٚمقم سمٕمد اسمـ ُمًٕمقد؟.اسمـ قمٌ

قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس قمغم  اؾمتخٚمػ قمكمي )وىم٤مل إقمٛمش قمـ أيب وائؾ: 

 -وذم رواي٦م: ؾمقرة اًمٜمقر-اعمقؾمؿ, ومخٓم٥م اًمٜم٤مس, وم٘مرأ ذم ظمٓمٌتف ؾمقرة اًمٌ٘مرة

 .(يٚمؿ ٕؾمٚمٛمقاومٗمنه٤م شمٗمًػما ًمق ؾمٛمٕمتف اًمروم واًمؽمك واًمدَّ 

ًم٥م ُم٤م يرويف إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي اًمٙمٌػم ذم شمٗمًػمه, وهلذا هم٤م

قمـ هذيـ اًمرضمٚملم: قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس, وًمٙمـ ذم سمٕمض إطمٞم٤من 
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 يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُم٤م حيٙمقٟمف ُمـ أىم٤مويؾ أهؾ اًمٙمت٤مب, اًمتل أسم٤مطمٝم٤م رؾمقل اهلل 

سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م, وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج, وُمـ »طمٞم٨م ىم٤مل: 

: وهلذا رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمٌد اهلل شب قمغم ُمتٕمٛمدا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مريمذ

يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو يقم اًمػمُمقك ىمد أص٤مب زاُمٚمتلم ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب, 

 ُمـ هذا احلدي٨م ُمـ اإلذن ذم ذًمؽ. ومٙم٤من حيدث ُمٜمٝمام سمام ومٝمٛمف

٤م وًمٙمـ هذه إطم٤مدي٨م اإلهائٞمٚمٞم٦م شمذيمر ًمالؾمتِمٝم٤مد, ٓ ًمالقمتْم٤مد, وم٢مهن

 قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

 أطمده٤م: ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م صحتف مم٤م سم٠ميديٜم٤م مم٤م يِمٝمد ًمف سم٤مًمّمدق, ومذاك صحٞمح.

 واًمث٤مين: ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م يمذسمف سمام قمٜمدٟم٤م مم٤م خي٤مًمٗمف.

واًمث٤مًم٨م: ُم٤م هق ُمًٙمقت قمٜمف ٓ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وٓ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ, ومال 

ة ومٞمف شمٕمقد ٟم١مُمـ سمف وٓ ٟمٙمذسمف, ودمقز طمٙم٤ميتف عم٤م شم٘مدم, وهم٤مًم٥م ذًمؽ مم٤م ٓ وم٤مئد

إمم أُمر ديٜمل: وهلذا خيتٚمػ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ذم هذا يمثػما, وي٠ميت قمـ اعمٗمنيـ 

ظمالف سم٥ًٌم ذًمؽ, يمام يذيمرون ذم ُمثؾ هذا أؾمامء أصح٤مب اًمٙمٝمػ, وًمقن 

يمٚمٌٝمؿ, وقمدهتؿ, وقمّم٤م ُمقؾمك ُمـ أي اًمِمجر يم٤مٟم٧م؟ وأؾمامء اًمٓمٞمقر اًمتل 

ف اًم٘متٞمؾ ُمـ اًمٌ٘مرة, وٟمقع ب سمأطمٞم٤مه٤م اهلل إلسمراهٞمؿ, وشمٕمٞملم اًمٌٕمض اًمذي ُضِ 

اًمِمجرة اًمتل يمٚمؿ اهلل ُمٜمٝم٤م ُمقؾمك, إمم همػم ذًمؽ مم٤م أهبٛمف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن, مم٤م 

وًمٙمـ ٟم٘مؾ اخلالف  ,غم اعمٙمٚمٗملم ذم دٟمٞم٤مهؿ وٓ ديٜمٝمؿٓ وم٤مئدة ذم شمٕمٞمٞمٜمف شمٕمقد قم
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 ڃ         ڃ ڃ    ڃ ڄ ژقمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ضم٤مئز, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ  چ    چ چ چ

 ڳ   ڳ گ گ  گ     گ  ک ک  ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

, وم٘مد اؿمتٛمٚم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم إدب ذم [22اًمٙمٝمػ: ] ژ ڳ ڳ

هذا اعم٘م٤مم وشمٕمٚمٞمؿ ُم٤م يٜمٌٖمل ذم ُمثؾ هذا, وم٢مٟمف شمٕم٤ممم أظمؼم قمٜمٝمؿ سمثالصم٦م أىمقال, 

ػ اًم٘مقًملم إوًملم وؾمٙم٧م قمـ اًمث٤مًم٨م, ومدل قمغم صحتف إذ ًمق يم٤من سم٤مـمال ٕمَّ َو 

ه يمام ردمه٤م, صمؿ أرؿمد قمغم أن آـمالع قمغم قمدهتؿ ٓ ـم٤مئؾ حتتف, وم٘م٤مل ذم ُمثؾ ًمرد

وم٢مٟمف ُم٤م يٕمٚمؿ سمذًمؽ إٓ ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس, ممـ أـمٚمٕمف  ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ ژهذا: 

أي: ٓ دمٝمد ٟمٗمًؽ ومٞمام ٓ   ژ  گ     گ  ک ک  ک ک ژاهلل قمٚمٞمف: ومٚمٝمذا ىم٤مل: 

 ذًمؽ إٓ رضمؿ اًمٖمٞم٥م.ـم٤مئؾ حتتف, وٓ شم٠ًمهلؿ قمـ ذًمؽ وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ 

ومٝمذا أطمًـ ُم٤م يٙمقن ذم طمٙم٤مي٦م اخلالف: أن شمًتققم٥م إىمقال ذم ذًمؽ  

اعم٘م٤مم, وأن شمٜمٌف قمغم اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م وشمٌٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ, وشمذيمر وم٤مئدة اخلالف 

حتتف, ومتِمتٖمؾ سمف قمـ إهؿ وصمٛمرشمف: ًمئال يٓمقل اًمٜمزاع واخلالف ومٞمام ٓ وم٤مئدة 

يًتققم٥م أىمقال اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ومٝمق  وم٠مُم٤م ُمـ طمٙمك ظمالوم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م ومل ,وم٤مٕهؿ

أو حيٙمل اخلالف ويٓمٚم٘مف وٓ يٜمٌف  ,إذ ىمد يٙمقن اًمّمقاب ذم اًمذي شمريمف ٟم٤مىمص,

ح همػم اًمّمحٞمح قم٤مُمدا حَّ وم٢من َص  ,ًمّمحٞمح ُمـ إىمقال, ومٝمق ٟم٤مىمص أيْم٤مقمغم ا

وم٘مد شمٕمٛمد اًمٙمذب, أو ضم٤مهال وم٘مد أظمٓم٠م, ويمذًمؽ ُمـ ٟمّم٥م اخلالف ومٞمام ٓ 
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ددة ًمٗمٔم٤م ويرضمع طم٤مصٚمٝم٤م إمم ىمقل أو ىمقًملم وم٤مئدة حتتف, أو طمٙمك أىمقآ ُمتٕم

زور, واهلل  يَبْ قْ ُمٕمٜمك, وم٘مد وٞمع اًمزُم٤من, وشمٙمثر سمام ًمٞمس سمّمحٞمح, ومٝمق يمالسمس صمَ 

 اعمقومؼ ًمٚمّمقاب.

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب يزيد: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس إذا ؾمئؾ قمـ 

ف, وم٢من مل يٙمـ أظمؼم سم  أي٦م ذم اًم٘مرآن ىم٤مل سمف, وم٢من مل يٙمـ ويم٤من قمـ رؾمقل اهلل

 .وم٢من مل يٙمـ اضمتٝمد سمرأيف ومٕمـ أيب سمٙمر وقمٛمر
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 ؾصؾ

إذا مل دمد اًمتٗمًػم ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م وٓ وضمدشمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م, وم٘مد 

وم٢مٟمف يم٤من آي٦م   أىمقال اًمت٤مسمٕملم, يمٛمج٤مهد سمـ ضمؼمرضمع يمثػم ُمـ إئٛم٦م ذم ذًمؽ إمم

سمـ ص٤مًمح, قمـ جم٤مهد, ىم٤مل:  ذم اًمتٗمًػم, يمام ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜم٤م أسم٤من

قمرو٧م اعمّمحػ قمغم اسمـ قم٤ٌمس صمالث قمرو٤مت, ُمـ وم٤محتتف إمم ظم٤ممتتف, أوىمٗمف )

 .(قمٜمد يمؾ آي٦م ُمٜمف, وأؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م, طمدصمٜم٤م ـمٚمؼ سمـ همٜم٤مم, قمـ قمثامن )وىم٤مل اسمـ ضمرير: 

اعمٙمل, قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل: رأي٧م جم٤مهدا ؾم٠مل اسمـ قم٤ٌمس قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن, 

 ,: ايمت٥م, طمتك ؾم٠مًمف قمـ اًمتٗمًػم يمٚمفأًمقاطمف, ىم٤مل: ومٞم٘مقل ًمف اسمـ قم٤ٌمس وُمٕمف

 . (ضم٤مءك اًمتٗمًػم قمـ جم٤مهد ومحًٌؽ سمف وهلذا يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: إذا

ويمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم, وقمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس, وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح, 

واحلًـ اًمٌٍمي, وُمنوق اسمـ إضمدع, وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م, وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م, 

رسمٞمع سمـ أٟمس, وىمت٤مدة, واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ, وهمػمهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ واًم

وُمـ سمٕمدهؿ, ومتذيمر أىمقاهلؿ ذم أي٦م ومٞم٘مع ذم قم٤ٌمراهتؿ شم٤ٌميـ ذم إًمٗم٤مظ, حيًٌٝم٤م 

ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده اظمتالوم٤م ومٞمحٙمٞمٝم٤م أىمقآ وًمٞمس يمذًمؽ, وم٢من ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمؼم قمـ 

ء سمٕمٞمٜمف, واًمٙمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٌمء سمالزُمف أو سمٜمٔمػمه, وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمص قمغم اًمٌم

 واطمد ذم يمثػم ُمـ إُم٤ميمـ, ومٚمٞمتٗمٓمـ اًمٚمٌٞم٥م ًمذًمؽ, واهلل اهل٤مدي.
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وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وهمػمه: أىمقال اًمت٤مسمٕملم ذم اًمٗمروع ًمٞم٧ًم طمج٦م؟ 

ومٙمٞمػ شمٙمقن طمج٦م ذم اًمتٗمًػم؟ يٕمٜمل: أهن٤م ٓ شمٙمقن طمج٦م قمغم همػمهؿ ممـ 

رشم٤مب ذم يمقٟمف طمج٦م, وم٢من ظم٤مًمٗمٝمؿ, وهذا صحٞمح, أُم٤م إذا أَجٕمقا قمغم اًمٌمء ومال ي

اظمتٚمٗمقا ومال يٙمقن سمٕمْمٝمؿ طمج٦م قمغم سمٕمض, وٓ قمغم ُمـ سمٕمدهؿ, ويرضمع ذم 

 ذًمؽ إمم ًمٖم٦م اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م أو قمٛمقم ًمٖم٦م اًمٕمرب, أو أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ.

طمٞم٨م  وم٠مُم٤م شمٗمًػم اًم٘مرآن سمٛمجرد اًمرأي ومحرام, عم٤م رواه حمٛمد سمـ ضمرير

سمـ ؾمٕمٞمد, طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من, طمدصمٜمل قمٌد  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر, طمدصمٜم٤م حيٞمك

, قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم, قمـ اسمـ قم٤ٌمس, قمـ اًمٜمٌل (1)إقمغم, هق اسمـ قم٤مُمر اًمثٕمٚمٌل

 ,شُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف, أو سمام ٓ يٕمٚمؿ, ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر »ىم٤مل:  

ورواه أسمق  ,ئل, ُمـ ـمرق, قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمفوهٙمذا أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم

وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا  ,سمف دد, قمـ أيب قمقاٟم٦م, قمـ قمٌد إقمغمًداود, قمـ ُم

قمـ حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م اًمػمسمققمل, -أيْم٤م-وهٙمذا رواه اسمـ ضمرير  ,طمدي٨م طمًـ

وًمٙمـ رواه حمٛمد سمـ محٞمد, قمـ احلٙمؿ , ذيؽ, قمـ قمٌد إقمغم, سمف ُمرومققم٤م قمـ

غم, قمـ ؾمٕمٞمد, قمـ اسمـ سمـ سمِمػم, قمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل, قمـ قمٌد إقم

ٞمد وقمـ حمٛمد سمـ محٞمد, قمـ ضمرير, قمـ ًمٞم٨م, قمـ سمٙمر, قمـ ؾمٕم, قىمٗمفقم٤ٌمس, وم

 وم٤مهلل أقمٚمؿ. ,سمـ ضمٌػم, قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ىمقًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .وٕمٗمف أمحد ((٠
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وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٜمؼمي, طمدصمٜم٤م طم٤ٌمن سمـ 

: أن , طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمران اجلقين, قمـ ضمٜمدب(1)هالل, طمدصمٜم٤م ؾمٝمٞمؾ أظمق طمزم

 .شذم اًم٘مرآن سمرأيف وم٘مد أظمٓم٠م ُمـ ىم٤مل  »ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

وىمد روى هذا احلدي٨م أسمق داود, واًمؽمُمذي, واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م ؾمٝمٞمؾ 

سمـ أيب طمزم اًم٘مٓمٕمل, وىم٤مل اًمؽمُمذي: همري٥م, وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

 ؾمٝمٞمؾ .

أي: ٕٟمف  :شُمـ ىم٤مل ذم يمت٤مب اهلل سمرأيف, وم٠مص٤مب, وم٘مد أظمٓم٠م»وذم ًمٗمظ هلؿ: 

ٚمؽ همػم ُم٤م أُمر سمف, ومٚمق أٟمف أص٤مب اعمٕمٜمك ذم ٟمٗمس ىمد شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف, وؾم

إُمر ًمٙم٤من ىمد أظمٓم٠م: ٕٟمف مل ي٠مت إُمر ُمـ سم٤مسمف, يمٛمـ طمٙمؿ سملم اًمٜم٤مس قمغم 

ضمٝمؾ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر, وإن واومؼ طمٙمٛمف اًمّمقاب ذم ٟمٗمس إُمر, ًمٙمـ يٙمقن أظمػ 

 ڎ ڌ ژ: ٦م يم٤مذسملم, وم٘م٤ملومَ ذَ ضمرُم٤م ممـ أظمٓم٠م, واهلل أقمٚمؿ, وهٙمذا ؾمٛمك اهلل اًم٘مَ 

, وم٤مًم٘م٤مذف يم٤مذب, [٠3اًمٜمقر: ] ژ ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ

وًمق يم٤من ىمد ىمذف ُمـ زٟمك ذم ٟمٗمس إُمر: ٕٟمف أظمؼم سمام ٓ حيؾ ًمف اإلظم٤ٌمر سمف, 

 وًمق يم٤من أظمؼم سمام يٕمٚمؿ: ٕٟمف شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف, واهلل أقمٚمؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وٕمٞمػ . ((٠
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وهلذا حترج َج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ قمـ شمٗمًػم ُم٤م ٓ قمٚمؿ هلؿ سمف, يمام روى ؿمٕم٦ٌم, 

 , ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ(1) ُمٕمٛمرقمٌد اهلل سمـ ُمرة, قمـ أيب قمـ ؾمٚمٞمامن, قمـ

 . ت٤مب اهلل ُم٤م ٓ أقمٚمؿ: أي أرض شم٘مٚمٜمل وأي ؾمامء شمٔمٚمٜمل؟ إذا ىمٚم٧م ذم يم

سمـ يزيد, قمـ اًمٕمقام سمـ  قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم: طمدصمٜم٤م حمٛمدوىم٤مل أسمق 

 وئ ژ: أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ؾمئؾ قمـ ىمقًمف: (٠)طمقؿم٥م, قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل

أرض شم٘مٚمٜمل؟ إذا أٟم٤م ىمٚم٧م ذم  ؾمامء شمٔمٚمٜمل, وأيُّ  , وم٘م٤مل: أيُّ [3٠س: قمٌ] ژۇئ

 ُمٜم٘مٓمع  . ,يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ أقمٚمؿ

وىم٤مل أسمق قمٌٞمد أيْم٤م: طمدصمٜم٤م يزيد, قمـ محٞمد, قمـ أٟمس: أن قمٛمر سمـ 

وم٘م٤مل: هذه اًمٗم٤ميمٝم٦م ىمد  ,[3٠قمٌس: ] ژۇئ وئ ژ اخلٓم٤مب ىمرأ قمغم اعمٜمؼم:

 : إن هذا هلق اًمتٙمٚمػ ي٤م قمٛمر.؟ صمؿ رضمع إمم ٟمٗمًف وم٘م٤ملقمرومٜم٤مه٤م, ومام إبُّ 

وىم٤مل قمٌد سمـ محٞمد: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب, طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد, قمـ 

وذم فمٝمر ىمٛمٞمّمف أرسمع  صم٤مسم٧م, قمـ أٟمس, ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ومام  ,؟ صمؿ ىم٤مل: إن هذا هلق اًمتٙمٚمػوم٘م٤مل: ُم٤م إبُّ  ژۇئ وئ ژرىم٤مع, وم٘مرأ: 

 قمٚمٞمؽ أٓ شمدريف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مل يًٛمع ُمـ أيب سمٙمر. ((٠
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, إٟمام أرادا اؾمتٙمِم٤مف قمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م إبِّ   وهذا يمٚمف حمٛمقل قمغم أهنام

 ې ې ې ې   ۉ ۉ ژوإٓ ومٙمقٟمف ٟمٌت٤م ُمـ إرض فم٤مهر ٓ جيٝمؾ, ًم٘مقًمف: 

 .[28 - 27]قمٌس:  ژ  ى

وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ, طمدصمٜم٤م اسمـ قمٚمٞم٦م, قمـ أيقب, 

, ٙمؿ ًم٘م٤مل ومٞمٝم٤مقمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م: أن اسمـ قم٤ٌمس ؾمئؾ قمـ آي٦م ًمق ؾمئؾ قمٜمٝم٤م سمٕمْم

 إؾمٜم٤مده صحٞمح. ,وم٠مسمك أن ي٘مقل ومٞمٝم٤م

وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ, قمـ أيقب, قمـ اسمـ أيب 

  گ  ک  ک   ک ک   ڑ      ڑ ژ ژُمٚمٞمٙم٦م, ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ اسمـ قم٤ٌمس قمـ 

, وم٘م٤مل ًمف اسمـ [ 5]اًمًجدة:  ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ          ڳ گ گ    گ

٤مل ًمف اًمرضمؾ: ؟ وم٘م[ 4ٕم٤مرج: اعم] ژ وئ وئ ەئ ەئ  ائ      ائ   ى ژقم٤ٌمس: ومام 

شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف, اهلل  وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: مه٤م يقُم٤من ذيمرمه٤م اهلل ,إٟمام ؾم٠مًمتؽ ًمتحدصمٜمل

 أن ي٘مقل ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ . هَ رِ ومٙمَ  ,أقمٚمؿ هبام

طمدصمٜم٤م -يٕمٜمل اسمـ إسمراهٞمؿ-: طمدصمٜمل يٕم٘مقب -اسمـ ضمريريٕمٜمل -أيْم٤م وىم٤مل

قًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ, ىم٤مل: ضم٤مء ـمٚمؼ سمـ ٦م, قمـ ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن, قمـ اًمٚمٞمَّ اسمـ قمُ 

طمٌٞم٥م إمم ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل, وم٠ًمًمف قمـ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل: أطمرج قمٚمٞمؽ إن 

 . ُم٤م ىمٛم٧م قمٜمل, أو ىم٤مل: أن دم٤مًمًٜمل يمٜم٧م ُمًٚمام إٓ
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وىم٤مل ُم٤مًمؽ, قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد, قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: إٟمف يم٤من إذا ؾمئؾ 

 . ٘مرآن ؿمٞمئ٤مىم٤مل: إٟم٤م ٓ ٟم٘مقل ذم اًمقمـ شمٗمًػم آي٦م ُمـ اًم٘مرآن, 

يتٙمٚمؿ  وىم٤مل اًمٚمٞم٨م, قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد, قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م: إٟمف يم٤من ٓ

 . إٓ ذم اعمٕمٚمقم ُمـ اًم٘مرآن

وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم, قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة, ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ آي٦م 

خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمف  شم٠ًمًمٜمل قمـ اًم٘مرآن, وؾمؾ ُمـ يزقمؿ أٟمف ٓ ُمـ اًم٘مرآن وم٘م٤مل: ٓ

 . رء, يٕمٜمل: قمٙمرُم٦م

ىم٤مل اسمـ ؿمقذب: طمدصمٜمل يزيد سمـ أيب يزيد, ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٠ًمل ؾمٕمٞمد سمـ و

اعمًٞم٥م قمـ احلالل واحلرام, ويم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس, وم٢مذا ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ شمٗمًػم آي٦م ُمـ 

 اًم٘مرآن ؾمٙم٧م, يم٠من مل يًٛمع.

, طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد, طمدصمٜم٤م لُّ ـ ضمرير: طمدصمٜمل أمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌِ وىم٤مل اسم

٧م وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م, وإهنؿ ًمٞمٕمٔمٛمقن اًم٘مقل ذم قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر, ىم٤مل: ًم٘مد أدريم

 .ٛمد, وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م, وٟم٤مومعاًمتٗمًػم, ُمٜمٝمؿ: ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل, واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حم

, قمـ اًمٚمٞم٨م, قمـ هِم٤مم سمـ (1)وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح

 . أيب شم٠مول آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل ىمطقمروة, ىم٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وٕمٞمػ.  ((٠
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دؾمتقائل, قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ: ؾم٠مًم٧م وىم٤مل أيقب, واسمـ قمقن, وهِم٤مم اًم

 اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ومٞمؿ أٟمزل قمٌٞمدة اًمًٚمامين, قمـ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن وم٘م٤مل: ذه٥م

 . ن؟ وم٤مشمؼ اهلل, وقمٚمٞمؽ سم٤مًمًداداًم٘مرآ

وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ, قمـ اسمـ قمقن, قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ 

 . ٚمف وُم٤م سمٕمدهطمتك شمٜمٔمر ُم٤م ىمٌ ي٤ًمر, قمـ أسمٞمف, ىم٤مل: إذا طمدصم٧م قمـ اهلل وم٘مػ,

ح٤مسمٜم٤م يت٘مقن اًمتٗمًػم طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ, قمـ ُمٖمػمة, قمـ إسمراهٞمؿ, ىم٤مل: يم٤من أص

 . وهي٤مسمقٟمف

وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًمًٗمر, ىم٤مل: ىم٤مل اًمِمٕمٌل: واهلل ُم٤م ُمـ آي٦م 

 .ًمٙمٜمٝم٤م اًمرواي٦م قمـ اهلل إٓ وىمد ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م, و

ـ اًمِمٕمٌل, قمـ وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ, طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ أيب زائدة, قم

 . تٗمًػم, وم٢مٟمام هق اًمرواي٦م قمـ اهللُمنوق, ىم٤مل: اشم٘مقا اًم

ٝمؿ ضمِ ومٝمذه أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م قمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ حمٛمقًم٦م قمغم حترُّ 

قمـ اًمٙمالم ذم اًمتٗمًػم سمام ٓ قمٚمؿ هلؿ سمف: وم٠مُم٤م ُمـ شمٙمٚمؿ سمام يٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ ًمٖم٦م 

ال ذم اًمتٗمًػم, وٓ وذقم٤م, ومال طمرج قمٚمٞمف: وهلذا روي قمـ ه١مٓء وهمػمهؿ أىمق

ُمٜم٤موم٤مة: ٕهنؿ شمٙمٚمٛمقا ومٞمام قمٚمٛمقه, وؾمٙمتقا قمام ضمٝمٚمقه, وهذا هق اًمقاضم٥م قمغم 

 يمؾ أطمد: وم٢مٟمف يمام جي٥م اًمًٙمقت قمام ٓ قمٚمؿ ًمف سمف, ومٙمذًمؽ جي٥م اًم٘مقل ومٞمام

آل قمٛمران: ] ژ ڀ ڀ      پ پ ژؾمئؾ قمٜمف مم٤م يٕمٚمٛمف, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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ُمـ ؾمئؾ قمـ قمٚمؿ ومٙمتٛمف, أجلؿ »وعم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمروي ُمـ ـمرق:  [,٠87

 .شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر

طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس سمـ قمٌد  وم٠مُم٤م احلدي٨م اًمذي رواه أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير:

اًمٕمٔمٞمؿ, طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد سمـ قمثٛم٦م, طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اًمزسمػمي, 

يٗمن   طمدصمٜمل هِم٤مم سمـ قمروة, قمـ أسمٞمف, قمـ قم٤مئِم٦م, ىم٤مًم٧م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل

صمؿ رواه قمـ أيب سمٙمر حمٛمد  ,د, قمٚمٛمٝمـ إي٤مه ضمؼميؾٕمَ ٤م شمُ آن إٓ آيً ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مر

 سمف . قمٞمًك, قمـ ضمٕمٗمر سمـ ظم٤مًمد, قمـ هِم٤مم سمـ يزيد اًمٓمرؾمقد, قمـ ُمٕمـ سمـ

وم٢مٟمف طمدي٨م ُمٜمٙمر همري٥م, وضمٕمٗمر هذا هق اسمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمزسمػم سمـ 

أسمق  اًمٕمقام اًم٘مرر اًمزسمػمي, ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ٓ يت٤مسمع ذم طمديثف, وىم٤مل احل٤مومظ

 اًمٗمتح إزدي: ُمٜمٙمر احلدي٨م.

وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمف اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر سمام طم٤مصٚمف أن هذه أي٤مت مم٤م ٓ يٕمٚمؿ إٓ 

وهذا شم٠مويؾ صحٞمح ًمق صح  ,هلل شمٕم٤ممم, مم٤م وىمٗمف قمٚمٞمٝم٤م ضمؼميؾسم٤مًمتقىمٞمػ قمـ ا

احلدي٨م: وم٢من ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمف, وُمٜمف ُم٤م يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمامء, وُمٜمف 

ٕمرب ُمـ ًمٖم٤مهت٤م, وُمٜمف ُم٤م ٓ يٕمذر أطمد ذم ضمٝمٚمف, يمام سح سمذًمؽ اسمـ ُم٤م شمٕمٚمٛمف اًم

 نؾمٗمٞم٤م, طمدصمٜم٤م (1)قم٤ٌمس, ومٞمام ىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر, طمدصمٜم٤م ُم١مُمؾ

  أوضمف:قمـ إقمرج ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: اًمتٗمًػم قمغم أرسمٕم٦م  ,قمـ أيب اًمزٟم٤مد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ صدوق ؿمديد ذم اًمًٜم٦م يمثػم اخلٓم٠م. ((٠
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وشمٗمًػم  وضمف شمٕمرومف اًمٕمرب ُمـ يمالُمٝم٤م, وشمٗمًػم ٓ يٕمذر أطمد سمجٝم٤مًمتف,

 . ٕمٚمامء, وشمٗمًػم ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلليٕمٚمٛمف اًم

 ىم٤مل اسمـ ضمرير: وىمد روي ٟمحقه ذم طمدي٨م ذم إؾمٜم٤مده ٟمٔمر:

طمدصمٜمل يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم اًمّمدذم, أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ وه٥م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 

, ُمقمم أم ه٤مٟمئ, قمـ (2), قمـ أيب ص٤مًمح(1)قمٛمرو سمـ احل٤مرث حيدث قمـ اًمٙمٚمٌل

أطمرف:  أٟمزل اًم٘مرآن قمغم أرسمٕم٦م«ىم٤مل:   سمـ قم٤ٌمس: أن رؾمقل اهللاقمٌداهلل 

 شمٗمنه وشمٗمًػم شمٗمنه اًمٕمرب, وشمٗمًػم ,طمالل وطمرام, ٓ يٕمذر أطمد سم٤مجلٝم٤مًم٦م سمف

 .ش, وُمـ ادقمك قمٚمٛمف ؾمقى اهلل ومٝمق يم٤مذبوُمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل  ,اًمٕمٚمامء

واًمٜمٔمر اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف ذم إؾمٜم٤مده هق ُمـ ضمٝم٦م حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل: 

وًمٕمٚمف ُمـ يمالم اسمـ  ,٨م: ًمٙمـ ىمد يٙمقن إٟمام وهؿ ذم رومٕمفديوم٢مٟمف ُمؽموك احل

 , اهـ.قم٤ٌمس, يمام شم٘مدم

يمتٌتٝم٤م سمٓمقهل٤م حل٤مضم٦م اًمٓم٤مًم٥م إًمٞمٝم٤م ومْمال قمـ همػمه ومٗمٞمٝم٤م سمٕمض اًمْمقاسمط  

 و اًم٘مقاقمد عمٌتٖمل شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز.

ومٝمذه ُمِم٤مريم٦م ُمٜمل عمـ ؾمٌ٘مٜمل ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م, 

ذظمره زم يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ سمٜمقن إٓ ُمـ أشمك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ, سمام أرضمق سمريمتف و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م: ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب. ((٠

  سم٤مذام: وٕمٞمػ يرؾمؾ. ((2
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وىمٌؾ ذًمؽ أؾمتٗمٞمد وَمْٝمَؿ يمت٤مب رسمٜم٤م شمٕم٤ممم وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مين و اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٤مت 

صمؿ إوم٤مدة همػمي ُمـ اعمًٚمٛملم سمام أذيمره ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء ُمتْمٛمٜم٤م ُم٤م ىمد ٟم٘مٚمتف ُمـ 

ل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمدارج يمام ىم٤م اًمٗم٤محت٦مؾمقرة إدًم٦م اًمٌٞمٜم٤مت وأي٤مت اًمزيمٞم٤مت, و

ىمٞمؾ: أٟمزل اهلل ُم٤مئ٦م يمت٤مب وأرسمٕم٦م يمت٥م, َجع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمتقراة اًم٤ًمًمٙملم: 

واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن, وَجع ُمٕم٤مين هذه اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ذم اًم٘مرآن, وَجع ُمٕم٤مين 

 ٿ ٿ ژ اًم٘مرآن ذم اعمٗمّمؾ, وَجع ُمٕم٤مين اعمٗمّمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م, وُمٕم٤مين اًمٗم٤محت٦م ذم

 اهـ. [,5 اًمٗم٤محت٦م:] ژ ٹ ٿ ٿ

وأٟم٤م واهلل اًمذي ٓ إًمف هق ُمـ زُمـ وأٟم٤م ذم دُم٤مج أطم٤مول ذم شمٗمًػم يمت٤مب  

 ٟم٤ماهلل اًمٕمٔمٞمؿ وُأَسُف قمٜمف سمٛمِم٤مهمؾ وأقمامل, وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن ٓ يٙمقن طمرُم٤م

ُمـ اخلػم, صمؿ عم٤م ىمٓمٜم٧م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م طمرؾمٝم٤م اهلل سم٤مًمتقطمٞمد, ذح اهلل صدري 

َـّ زم أن أومن ؾمقرة  وين أُمري ومٙمت٧ٌم قمـ هداي٦م اًم٘مرآن إمم اًمتقطمٞمد صمؿ قم

اًمٗم٤محت٦م, ويم٤مٟم٧م زم حم٤مضة ذم ُمًجد اًمًٜم٦م سمًٕمقان قمـ سمٕمض قمٚمقُمٝم٤م ويمٜم٧م 

راهم٤ٌم طمٞمٜمٝم٤م ذم شمٗمريٖمٝم٤م, ًمٙمـ ين اهلل و ًمف احلٛمد و اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ هذه اًمٙمت٤مسم٦م, 

 وم٠مؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع هب٤م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ويمتٌف اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق رسمف اًم٘مدير                                         

قمٙمري قمٌد احلٛمٞمد سمـ                                      حيٞمك سمـ زيد احلجقري اًمزُّ

 ذم يقم اإلصمٜملم اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع اًمث٤مين                                   

 .-ؾمٝم٤م اهللطمر-ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مذم ُمٜمززم سمحل اًمنمايع ُمـ أطمٞم٤مء 
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 ڑڑ

 وأّول ُم٤م أذع ومٞمف ُمـ ذًمؽ سمٕمقن اهلل اًمٕمزيز شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم    

 ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پژ

  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڦ  ڤ ڤ ٹ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٺ ٿ

, هذه ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وهل أقمٔمؿ ؾمقرة ذم يمت٤مب [7 - ٠اًمٗم٤محت٦م: ] ژ  ڄ ڄ ڄ

 ىم٤مل: ُمر يب اًمٜمٌل  ٕمغمأيب ؾمٕمٞمد سمـ اعم ُمـ طمدي٨م , ومٗمل اًمٌخ٤مرياهلل 

ش ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٠مشمٞمٜمل؟»وأٟم٤م أصكم, ومدقم٤مين ومٚمؿ آشمف طمتك صٚمٞم٧م صمؿ أشمٞم٧م, وم٘م٤مل: 

 ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ژ أمل ي٘مؾ اهلل»وم٘مٚم٧م: يمٜم٧م أصكم, وم٘م٤مل: 

أٓ أقمٚمٛمؽ أقمٔمؿ »[ صمؿ ىم٤مل: 24إٟمٗم٤مل: ]ژ  ې  ۉ ۉ  ۅ ۅ

ـ ًمٞمخرج ُم ومذه٥م اًمٜمٌل ش ؾمقرة ذم اًم٘مرآن ىمٌؾ أن أظمرج ُمـ اعمًجد

هل اًمًٌع اعمث٤مين, واًم٘مرآن  ژ پ پ پ پ »اعمًجد ومذيمرشمف, وم٘م٤مل: 

: ىم٤مل  اسمـ قم٤ٌمس قمٌد اهلل, وقمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م شاًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أوشمٞمتف

 ضمؼميؾ ومرومع ومقىمف, ٟم٘مٞمْم٤م ؾمٛمع إذ  ضمؼميؾ وقمٜمده  اهلل رؾمقل سمٞمٜمام

: ىم٤مل ىمط, ومتح ُم٤م اًمًامء ُمـ ومتح ىمد سم٤مب هذا »: وم٘م٤مل اًمًامء, إمم سمٍمه 

: ىمٌٚمؽ ٟمٌل ي١مهتام مل أوشمٞمتٝمام سمٜمقريـ أسمنم: وم٘م٤مل   اًمٜمٌل وم٠مشمك ُمٚمؽ ُمٜمف ومٜمزل

وهذ ًمٗمظ  شأقمٓمٞمتف إٓ ُمٜمٝمام طمروم٤م شم٘مرأ مل اًمٌ٘مرة ؾمقرة وظمقاشمٞمؿ اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م

 اًمٜم٤ًمئل.
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ىم٤مل »ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ىم٤مل وذم ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  

, وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل, وم٢مذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم

, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: محدين قمٌدي, وإذا ىم٤مل: ژ  پ پ پ پ ژاًمٕمٌد: 

   ٺ ٺ ژ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أصمٜمك قمكم قمٌدي, وإذا ىم٤مل:  ژ ڀ ڀژ

 ٿ ژ وم٢مذا ىم٤مل -وىم٤مل ُمرة ومقض إزم قمٌدي  -, ىم٤مل: جمدين قمٌدي  ژٺ

ا ىم٤مل: ىم٤مل: هذا سمٞمٜمل وسملم قمٌدي, وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل, وم٢مذ, ژ ٿ ٿ ٿ

 ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ  ٹژ

 .شىم٤مل: هذا ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل 

    ؾضائؾفا                                          

وُمـ ومْمٚمٝم٤م وقمُٚمقِّ ُمٜمزًمتٝم٤م أن اهلل أُمرٟم٤م أن ٟم٘مرأه٤م ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمـ    

ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل  , ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م اًمّمالة

 . شٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب» : اهلل 

صمؿ اًمٙمالم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م مم٤م خيتص  :) يمثػم ىم٤مل اسمـ

 سم٤مًمٗم٤محت٦م ُمـ وضمقه:

 ڳ ژأطمده٤م: أٟمف ىمد أـمٚمؼ ومٞمف ًمٗمظ اًمّمالة, واعمراد اًم٘مراءة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

[ , أي: ٠٠١اإلهاء: ] ژ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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وهٙمذا ىم٤مل ذم هذا  ُمٍمطم٤م سمف ذم اًمّمحٞمح, قمـ اسمـ قم٤ٌمسسم٘مراءشمؽ يمام ضم٤مء 

ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم, ومٜمّمٗمٝم٤م زم وٟمّمٗمٝم٤م » احلدي٨م:

صمؿ سملم شمٗمّمٞمؾ هذه اًم٘مًٛم٦م ذم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ومدل  ش,ًمٕمٌدي, وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل 

 هن٤م, إذ أـمٚم٘م٧م اًمٕم٤ٌمدة وأريد هب٤ماًم٘مراءة ذم اًمّمالة, وأهن٤م ُمـ أيمؼم أريم٤م قمغم قمٔمؿ

ف اًمّمالة ذم ىمقًمف: ضمزء واطمد ُمٜمٝم٤م وهق اًم٘مراءة: يمام أـمٚمؼ ًمٗمظ اًم٘مراءة واعمراد سم

, واعمراد صالة [ 78اإلهاء: ] ژ چ چ       چ   ڃ ڃ  ڃ ڄڃ ڄ ژ

اًمٗمجر, يمام ضم٤مء ُمٍمطم٤م سمف ذم اًمّمحٞمحلم: ُمـ أٟمف يِمٝمده٤م ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ 

وُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر, ومدل هذا يمٚمف قمغم أٟمف ٓ سمد ُمـ اًم٘مراءة ذم اًمّمالة, وهق اشمٗم٤مق 

 ُمـ اًمٕمٚمامء.

ذم اًمقضمف اًمث٤مين, وذًمؽ أٟمف هؾ يتٕملم وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم ُم٠ًمًم٦م ٟمذيمره٤م 

ًمٚم٘مراءة ذم اًمّمالة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, أم دمزئ هل أو همػمه٤م؟ قمغم ىمقًملم ُمِمٝمقريـ, 

ومٕمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ واوم٘مف ُمـ أصح٤مسمف وهمػمهؿ أهن٤م ٓ شمتٕملم, سمؾ ُمٝمام ىمرأ سمف 

ژ  ڑ  ژ ژ ڈ ژُمـ اًم٘مرآن أضمزأه ذم اًمّمالة, واطمتجقا سمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذم ىمّم٦م   , وسمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم, ُمـ طمدي٨م أيب هريرة[2١اعمزُمؾ: ]

إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة ومٙمؼم, صمؿ اىمرأ ُم٤م »ىم٤مل ًمف:   اعمزء صالشمف  أن رؾمقل اهلل

ىم٤مًمقا: وم٠مُمره سم٘مراءة ُم٤م شمٞمن, ومل يٕملم ًمف اًمٗم٤محت٦م وٓ  ششمٞمن ُمٕمؽ ُمـ اًم٘مرآن 

 همػمه٤م, ومدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه.
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اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة, وٓ دمزئ اًمّمالة واًم٘مقل اًمث٤مين: أٟمف شمتٕملم ىمراءة 

سمدوهن٤م, وهق ىمقل سم٘مٞم٦م إئٛم٦م: ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وأصح٤مهبؿ 

وَجٝمقر اًمٕمٚمامء: واطمتجقا قمغم ذًمؽ هبذا احلدي٨م اعمذيمقر, طمٞم٨م ىم٤مل صٚمقات 

 :ش ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًم٘مرآن ومٝمل ظمداجُمـ صغم صالة مل»اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف: 

سمام -أيْم٤م-واطمتجقا  ش,همػم مت٤مم  »ومن سمف ذم احلدي٨م:  واخلداج هق: اًمٜم٤مىمص يمام

صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اًمزهري, قمـ حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع, قمـ قم٤ٌمدة سمـ 

ش, ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمّم٤مُم٧م

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن, قمـ أيب هريرة

وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة,  ش,الة ٓ ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًم٘مرآنٓ دمزئ ص»:

 ووضمف اعمٜم٤مفمرة ه٤مهٜم٤م يٓمقل ذيمره, وىمد أذٟم٤م إمم ُم٠مظمذهؿ ذم ذًمؽ, رمحٝمؿ اهلل.

ٕمٚمؿ: أٟمف دم٥م ىمراءهت٤م ذم يمؾ صمؿ إن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وَج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًم

وأيمثر  وىم٤مل آظمرون: إٟمام دم٥م ىمراءهت٤م ذم ُمٕمٔمؿ اًمريمٕم٤مت, وىم٤مل احلًـ ,ريمٕم٦م

اًمّمٚمقات, أظمذا سمٛمٓمٚمؼ  اًمٌٍميلم: إٟمام دم٥م ىمراءهت٤م ذم ريمٕم٦م واطمدة ُمـ

 .شٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  »احلدي٨م: 

ىمراءهت٤م, سمؾ ًمق  ٤مسمف واًمثقري وإوزاقمل: ٓ شمتٕملموىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح

[ , يمام شم٘مدم 2١اعمزُمؾ: ]ژ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ژىمرأ سمٖمػمه٤م أضمزأه ًم٘مقًمف: 

 ؿ.واهلل أقمٚم
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وىمد روى اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من اًمًٕمدي, قمـ أيب ٟمية, قمـ 

ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سم٤محلٛمد وؾمقرة ذم »ُمرومققم٤م:   أيب ؾمٕمٞمد

وذم صح٦م هذا ٟمٔمر, وُمقوح حترير هذا يمٚمف ذم يمت٤مب  ش,ومريْم٦م أو همػمه٤م

 إطمٙم٤مم اًمٙمٌػم, واهلل أقمٚمؿ.

 اعم٠مُمقم؟ ومٞمف صمالصم٦م أىمقال اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: هؾ دم٥م ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم

 ًمٚمٕمٚمامء:

أطمده٤م: أٟمف دم٥م قمٚمٞمف ىمراءهت٤م, يمام دم٥م قمغم إُم٤مُمف: ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م 

 اعمت٘مدُم٦م.

واًمث٤مين: ٓ دم٥م قمغم اعم٠مُمقم ىمراءة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ٓ اًمٗم٤محت٦م وٓ همػمه٤م, ٓ ذم 

اًمّمالة اجلٝمري٦م وٓ اًمني٦م, عم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده, قمـ ضم٤مسمر 

ًمف إُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف  ُمـ يم٤من»أٟمف ىم٤مل:  , قمـ اًمٜمٌل قمٌد اهللسمـ ا

وه٥م سمـ يمٞم٤ًمن, قمـ ضم٤مسمر ورواه ُم٤مًمؽ, قمـ  ,وًمٙمـ ذم إؾمٜم٤مده وٕمػش ىمراءة

وىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ ـمرق, وٓ يّمح رء ُمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل  ,ُمـ يمالُمف

 , واهلل أقمٚمؿ.

شم٘مدم, وٓ دم٥م   ي٦م, عم٤مواًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أٟمف دم٥م اًم٘مراءة قمغم اعم٠مُمقم ذم اًمن

ذم اجلٝمري٦م عم٤م صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ, قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

وذيمر  شإٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف: وم٢مذا يمؼم ومٙمؼموا, وإذا ىمرأ وم٠مٟمّمتقا»: اهلل 

وهٙمذا رواه أهؾ اًمًٜمـ: أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ  ,سم٘مٞم٦م احلدي٨م
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وىمد  ش,وإذا ىمرأ وم٠مٟمّمتقا» أٟمف ىم٤مل:  ًمٜمٌلقمـ اُم٤مضمف, قمـ أيب هريرة

سمـ احلج٤مج أيْم٤م, ومدل هذان احلديث٤من قمغم صح٦م هذا اًم٘مقل اصححف ُمًٚمؿ 

 ., ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهق ىمقل ىمديؿ ًمٚمِم٤مومٕمل

ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م  اظمتّم٤مصواًمٖمرض ُمـ ذيمر هذه اعم٤ًمئؾ ه٤مهٜم٤م سمٞم٤من  

 .( اهـقمٚمؿسم٠مطمٙم٤مم ٓ شمتٕمٚمؼ سمٖمػمه٤م ُمـ اًمًقر, واهلل أ

ًمٙمـ اًمّمحٞمح مم٤م شم٘مدم وضمقب ىمراءهت٤م ذم اجلٝمري٦م واًمني٦م قمغم اإلُم٤مم  

واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد, ويدل قمغم هذا اعمذه٥م قمٛمقم طمدي٨م قم٤ٌمدة اًم٤ًمسمؼ, وطمدي٨م 

(, قمـ حمٛمد سمـ أيب قم٤مئِم٦م, قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ٠8١7١قمٜمد أمحد)

ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م  ,شًمٕمٚمٙمؿ شم٘مرءون واإلُم٤مم ي٘مرأ,: ُمرشملم أو صمالصم٤م» :ىم٤مل 

  .شومال شمٗمٕمٚمقا إٓ أي٘مرأ أطمديمؿ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب»ًمٜمٗمٕمؾ, ىم٤مل: 

إؾمامء اًمثٌقشمٞم٦م  وُمـ إدًم٦م قمغم قمٚمقِّ ُمٜمزًمتٝم٤م يمثرة أؾمامئٝم٤م: وم٢من يمثرة 

 .شمدل قمغم اعمدح

 ٤م, وهب٤م شمٗمتحأي وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ظمٓم   ي٘م٤مل هل٤م: اًمٗم٤محت٦م, :)ىم٤مل اسمـ يمثػم

 أم اًمٙمت٤مب قمٜمد اجلٛمٝمقر, ويمره أٟمسهل٤م أيْم٤م:  وي٘م٤مل ,اًم٘مراءة ذم اًمّمالة

واحلًـ واسمـ ؾمػميـ يمره٤م شمًٛمٞمتٝم٤م سمذًمؽ, ىم٤مل احلًـ واسمـ ؾمػميـ: إٟمام ذًمؽ 

-اًمٚمقح اعمحٗمقظ, وىم٤مل احلًـ: أي٤مت اعمحٙمامت: هـ أم اًمٙمت٤مب, وًمذا يمره٤م

أن ي٘م٤مل هل٤م أم اًم٘مرآن وىمد صم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمٜمد اًمؽمُمذي -أيْم٤م 
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احلٛمد هلل أم اًم٘مرآن »:  اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ة هريروصححف قمـ أيب

هل٤م:  وي٘م٤مل هل٤م: احلٛمد, وي٘م٤مل ش,وأم اًمٙمت٤مب واًمًٌع اعمث٤مين واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم, وم٢مذا »قمـ رسمف:   اًمّمالة, ًم٘مقًمف

 احلدي٨م. ش, ىم٤مل اهلل: محدين قمٌدي ژ پ پ پ پ ژىم٤مل اًمٕمٌد: 

وي٘م٤مل هل٤م: اًمِمٗم٤مء: عم٤م رواه  ,٦م: صالة: ٕهن٤م ذط ومٞمٝم٤م٧م اًمٗم٤محتومًٛمٞم

وي٘م٤مل  ش,وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ ؾمؿ»ُمرومققم٤م:   اًمدارُمل قمـ أيب ؾمٕمٞمد

ذم اًمّمحٞمح طملم رىمك هب٤م اًمرضمؾ اًمًٚمٞمؿ,  هل٤م: اًمرىمٞم٦م: حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد

وروى اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ  ش,وُم٤م يدريؽ أهن٤م رىمٞم٦م؟ »: وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

 ,ژ ٻ ٻ ٻ      ٱ ژ ٤مأٟمف ؾمامه٤م: أؾم٤مس اًم٘مرآن, ىم٤مل: وم٠مؾم٤مؾمٝم قم٤ٌمس

وؾمامه٤م حيٞمك سمـ أيب يمثػم: اًمٙم٤مومٞم٦م: ٕهن٤م شمٙمٗمل  ,وؾمامه٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: اًمقاىمٞم٦م

أم  »قمام قمداه٤م وٓ يٙمٗمل ُم٤م ؾمقاه٤م قمٜمٝم٤م, يمام ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمرؾمٚم٦م: 

 ,هل٤م: ؾمقرة اًمّمالة وي٘م٤ملش, اًم٘مرآن قمقض ُمـ همػمه٤م, وًمٞمس همػمه٤م قمقو٤م قمٜمٝم٤م

وأسمق  اسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة وهل ُمٙمٞم٦م, ىم٤مًمف ,ٜمز ذيمرمه٤م اًمزخمنمي ذم يمِم٤مومفواًمٙم

وي٘م٤مل:  ,أسمق هريرة وجم٤مهد وقمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر واًمزهري اًمٕم٤مًمٞم٦م, وىمٞمؾ ُمدٟمٞم٦م, ىم٤مًمف

 ٴۇ ژ: ٟمزًم٧م ُمرشملم: ُمرة سمٛمٙم٦م, وُمرة سم٤معمديٜم٦م, وإول أؿمٌف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وطمٙمك  , أقمٚمؿ[ , واهلل 87احلجر: ] ژ ې  ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
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وهق  أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي أن ٟمّمٗمٝم٤م ٟمزل سمٛمٙم٦م وٟمّمٗمٝم٤م أظمر ٟمزل سم٤معمديٜم٦م,

 اهـ. (وهل ؾمٌع آي٤مت سمال ظمالف ,همري٥م ضمدا, ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل قمٜمف

  وهل اصمٜم٤م قمنم اؾمام:ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )ذم أؾمامئٝم٤م 

ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي »  :: اًمّمالة , ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممإول

  .وىمد شم٘مدم ,احلدي٨مش ٟمّمٗملم

قمراف, احلٛمد, ٕن ومٞمٝم٤م ذيمر احلٛمد, يمام ي٘م٤مل: ؾمقرة إ ؾمقرة اًمث٤مين:

 . وإٟمٗم٤مل, واًمتقسم٦م, وٟمحقه٤م

: وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, ُمـ همػم ظمالف سملم اًمٕمٚمامء, وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕٟمف اًمث٤مًم٨م

اعمّمحػ ظمٓم٤م, وشمٗمتتح هب٤م  شمٗمتتح ىمراءة اًم٘مرآن هب٤م ًمٗمٔم٤م, وشمٗمتتح هب٤م اًمٙمت٤مسم٦م ذم

  .اتاًمّمٚمق

: أم اًمٙمت٤مب, وذم هذا آؾمؿ ظمالف, ضمقزه اجلٛمٝمقر, ويمرهف أٟمس اًمراسمع

 :واحلًـ واسمـ ؾمػميـ. ىم٤مل احلًـ: أم اًمٙمت٤مب احلالل واحلرام, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

وىم٤مل أٟمس واسمـ  ,[ 7آل قمٛمران: ژ  ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱژ

 ک ڑ ڑ ژ :  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ,يـ: أم اًمٙمت٤مب اؾمؿ اًمٚمقح اعمحٗمقظؾمػم

  .[4ظمرف: اًمز] ژک
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: أم اًم٘مرآن, واظمتٚمػ ومٞمف أيْم٤م, ومجقزه اجلٛمٝمقر, ويمرهف أٟمس اخل٤مُمس

روى اًمؽمُمذي قمـ أيب  ,طم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م شمرد هذيـ اًم٘مقًملمواسمـ ؾمػميـ, وإ

احلٛمد هلل أم اًم٘مرآن وأم اًمٙمت٤مب واًمًٌع »: ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  ة هرير

وؾمٛمٞم٧م أم »: وذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل ,ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح شاعمث٤مين

وىم٤مل حيٞمك  ش,اًمٙمت٤مب ٕٟمف يٌتدأ سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ, ويٌدأ سم٘مراءهت٤م ذم اًمّمالة

وىمٞمؾ:  ,٤من: ُمرو, وأم اًم٘مرآن: ؾمقرة احلٛمدسمـ يٕمٛمر: أم اًم٘مرى: ُمٙم٦م, وأم ظمراؾم

ؾمٛمٞم٧م أم اًم٘مرآن ٕهن٤م أوًمف وُمتْمٛمٜم٦م جلٛمٞمع قمٚمقُمف, وسمف ؾمٛمٞم٧م ُمٙم٦م أم اًم٘مرى 

وُمٜمف ؾمٛمٞم٧م إم أُم٤م ٕهن٤م أصؾ اًمٜمًؾ, ٕهن٤م أول إرض وُمٜمٝم٤م دطمٞم٧م, 

 وإرض أُم٤م, ذم ىمقل أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م:

 ؾقفا مؼابركا وؾقفا كقفد         ؾإرض معؼؾـا وـاكت أمـا

وأصؾ أم أُمٝم٦م,  ,ب: أم, ًمت٘مدُمٝم٤م واشم٤ٌمع اجلٞمش هل٤موي٘م٤مل ًمراي٦م احلر

وي٘م٤مل أُم٤مت سمٖمػم , ژ ک ژوًمذًمؽ دمٛمع قمغم أُمٝم٤مت, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 (.ومرضم٧م اًمٔمالم سم٠مُم٤مشمٙم٤م) ىم٤مل: ,ه٤مء

: ًمٞمس ذم شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤معمث٤مين وأم اًمٙمت٤مب ُم٤م يٛمٜمع ُمـ شمًٛمٞم٦م همػمه٤م اًم٤ًمدس

سمف: وم٠مـمٚمؼ قمغم يمت٤م ,[23اًمزُمر: ] ژ ڦ ڤ       ڤ ژ :سمذًمؽ, ىم٤مل اهلل 

, ٕن وىمد ؾمٛمٞم٧م اًمًٌع اًمٓمقل أيْم٤م ُمث٤مين ,ُمث٤مين, ٕن إظم٤ٌمر شمثٜمك ومٞمف

ٕم٤م ؾمٌ : أويت رؾمقل اهلل  اسمـ قم٤ٌمسىم٤مل  ,اًمٗمرائض واًم٘مّمص شمثٜمك ومٞمٝم٤م
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ش إقمراف» إمم شاًمٌ٘مرة» ذيمره اًمٜم٤ًمئل, وهل ُمـ ,ُمـ اعمث٤مين, ىم٤مل: اًمًٌع اًمٓمقل

, وهق شإٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م», وىمٞمؾ: شيقٟمس»ؾم٧م, واظمتٚمٗمقا ذم اًم٤ًمسمٕم٦م, وم٘مٞمؾ: 

 ىمقل جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم. وىم٤مل أقمِمك مهدان:

 ادرشقا هذي ادثاين وافطقلو             ؾؾجقا ادسجد وادظقا ربؽؿ

٤مءت سمٕمد إومم, واًمٓمقل َجع : اعمث٤مين َجع ُمثٜمك, وهل اًمتل ضماًم٤ًمسمع

وىمٞمؾ: هل  ,ث٤مين ٕهن٤م شمتٚمق اًمٓمقل ذم اًم٘مدروىمد ؾمٛمٞم٧م إٟمٗم٤مل ُمـ اعم ,أـمقل

واعمئقن: هل اًمًقر اًمتل شمزيد  ,ٜم٘مص قمـ اعمئلماًمتل شمزيد آي٤مهت٤م قمغم اعمٗمّمؾ وشم

 ي٦م.يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤مئ٦م آ

أن  وومٞمف : اًمرىمٞم٦م, صم٧ٌم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدريث٤مُمـاًم

وم٘م٤مل:  ش,ُم٤م أدراك أهن٤م رىمٞم٦م»ىم٤مل ًمٚمرضمؾ, اًمذي رىمك ؾمٞمد احلل:   رؾمقل اهلل

  .ظمرضمف إئٛم٦م, وؾمٞم٠ميت سمتامُمف ,٨مأًم٘مل ذم روقمل, احلدي ءي٤م رؾمقل اهلل ر

ؽ : إؾم٤مس, ؿمٙم٤م رضمؾ إمم اًمِمٕمٌل وضمع اخل٤مسة, وم٘م٤مل: قمٚمٞمت٤مؾمعاًم

أؾم٤مس,  ءسم٠مؾم٤مس اًم٘مرآن وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: ًمٙمؾ ر

وأؾم٤مس اًمدٟمٞم٤م ُمٙم٦م, ٕهن٤م ُمٜمٝم٤م دطمٞم٧م, وأؾم٤مس اًمًٛمقات قمري٤ٌم, وهل اًمًامء 

اًم٤ًمسمٕم٦م, وأؾم٤مس إرض قمجٞم٤ٌم, وهل إرض اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًٗمغم, وأؾم٤مس 

 اجلٜم٤من ضمٜم٦م قمدن, وهل هة اجلٜم٤من قمٚمٞمٝم٤م أؾم٧ًم اجلٜم٦م, وأؾم٤مس اًمٜم٤مر ضمٝمٜمؿ,

وهل اًمدريم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًٗمغم قمٚمٞمٝم٤م أؾم٧ًم اًمدريم٤مت, وأؾم٤مس اخلٚمؼ آدم, 
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وأؾم٤مس إٟمٌٞم٤مء ٟمقح, وأؾم٤مس سمٜمل إهائٞمؾ يٕم٘مقب, وأؾم٤مس اًمٙمت٥م اًم٘مرآن, 

, وم٢مذا  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژوأؾم٤مس اًم٘مرآن اًمٗم٤محت٦م, وأؾم٤مس اًمٗم٤محت٦م 

 .  ٗمكتٙمٞم٧م ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمٗم٤محت٦م شمِماقمتٚمٚم٧م أو اؿم

سمـ قمٞمٞمٜم٦م, ٕهن٤م ٓ شمتٜمّمػ وٓ حتتٛمؾ : اًمقاومٞم٦م, ىم٤مًمف ؾمٗمٞم٤من ذ٤ماًمٕم

آظمتزال, وًمق ىمرأ ُمـ ؾم٤مئر اًمًقر ٟمّمٗمٝم٤م ذم ريمٕم٦م, وٟمّمٗمٝم٤م أظمر ذم ريمٕم٦م 

 ٕضمزأ, وًمق ٟمّمٗم٧م اًمٗم٤محت٦م ذم ريمٕمتلم مل جيز. 

ٗمل قمـ ؾمقاه٤م قمنم: اًمٙم٤مومٞم٦م, ىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم: ٕهن٤م شمٙم ٤مدياحل

 :د اإلؾمٙمٜمدراين ىم٤مليدل قمٚمٞمف ُم٤م روى حمٛمد سمـ ظمال ,وٓ يٙمٗمل ؾمقاه٤م قمٜمٝم٤م

 .  شوًمٞمس همػمه٤م ُمٜمٝم٤م قمقو٤م أم اًم٘مرآن قمقض ُمـ همػمه٤م»  ىم٤مل اًمٜمٌل 

 ٿ ٿ ٿ ژ ىم٤مل اعمٝمٚم٥م: إن ُمقوع اًمرىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م إٟمام هق اًمرىمٞم٦م, :ث٤مين قمنماًم

ًمٚمرضمؾ عم٤م أظمؼمه:  وىمٞمؾ: اًمًقرة يمٚمٝم٤م رىمٞم٦م, ًم٘مقًمف  ,[ 6اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ٿ

٤م رىمٞم٦م, ومدل هذا قمغم أن اًمًقرة سم٠مَجٕمٝم٤م ومل ي٘مؾ: أن ومٞمٝم ش,وُم٤م أدراك أهن٤م رىمٞم٦م»

 ( اهـ.رىمٞم٦م, ٕهن٤م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وُمٌدؤه, وُمتْمٛمٜم٦م جلٛمٞمع قمٚمقُمف

أن دمزي قمـ همػمه٤م وٓ جيزي همػمه٤م قمٜمٝم٤م ذم اًمّمالة عم٤م  وُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م 

حمٛمقل قمٚمٞمٝم٤م ويمذًمؽ ُم٤م   ژ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄژ  :شم٘مدم, وىمقل اهلل

ؿ اىمرأ ُم٤م شمٞمن ُمٕمؽ ُمـ صم»: ذم اًمّمحٞمحلم ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة

ٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م », وم٢من هذه اعمٓمٚم٘م٤مت راضمٕم٦م إمم ذًمؽ اعم٘مٞمد شاًم٘مرآن



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             35 
 

ُمـ صغم صالة مل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م » , وىمقًمف   أظمرضم٤مه قمـ قم٤ٌمدة ,شاًمٙمت٤مب

, أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُم٠ًمًم٦م شمٕمٞملم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمغم شسمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ومّمالشمف ظمداج

هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم ًمٚمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م أىمقال يمثػمات, وُمذاه٥م  وُم٤م يتٕمٚمؼ اإلُم٤مم واعم٠مُمقم

قمديدات ُمًٓمرة ذم اعمٓمقٓت وُمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اعمختٍمات, واًمّمحٞمح ُمـ 

, ومٝمل شٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب» إىمقال أهن٤م قم٤مئدة إمم هذا احلدي٨م

 . واضم٦ٌم قمغم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد

 , ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمداهللٟم٤مومٕم٦م سم٢مذن  وُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م أهن٤م رىمٞم٦م 

(,أن ٟم٤مؾًم٤م ُمـ أصح٤مب 22١٠( وُمًٚمؿ)5١١7ذم اًمّمحٞمحلم, اًمٌخ٤مري)

يم٤مٟمقا ذم ؾمٗمر ومٛمروا سمحلٍّ ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب وم٤مؾمتْم٤مومقهؿ ومٚمؿ  رؾمقل اهلل

يْمٞمٗمقهؿ, وم٘م٤مًمقا هلؿ هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ راٍق وم٢من ؾمٞمد احللِّ ًمديغ أو ُمّم٤مب, وم٘م٤مل 

ٙمت٤مب ومؼمأ اًمرضمؾ, وم٠مقمٓمَل ىمٓمٞمٕم٤م ُمـ همٜمؿ رضمؾ ُمٜمٝمؿ: ٟمٕمؿ, وم٠مشم٤مه ومرىم٤مه سمٗم٤محت٦م اًم

وم٘م٤مل: ي٤م  , وم٠مشمك اًمٜمٌل  وم٠مسمك أن ي٘مٌٚمٝم٤م, وىم٤مل طمتك أذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل

وُم٤م أدراك أهن٤م » رؾمقل اهلل, واهلل ُم٤م رىمٞم٧م إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, ومتًٌؿ وىم٤مل:

 , هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ.شظمذوا ُمٜمٝمؿ واضسمقا زم سمًٝمؿ ُمٕمٙمؿ», صمؿ ىم٤مل: شرىمٞم٦م

٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ شمْمٛمٜمٝم٤م سمٞم٤من أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م, وُمـ وُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م ُم 

 ڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژومْم٤مئٚمٝم٤م سمٞم٤مهن٤م ًمًٌٞمؾ اهلداي٦م ذم ىمقًمف 

  . ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ
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 ۋ ٴۇ ژ سم٘مقًمف:  سم٢مٟمزاهل٤م قمغم ٟمٌٞمف وُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م اُمتٜم٤من اهلل

 .[ 87احلجر: ] ژ  ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

ٌع اعمث٤مين ُم٤مهل؟ اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمًذم شمٗمًػمه: ) ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

أيمثر اعمٗمنيـ قمغم أهن٤م وم٤محت٦م يـ إهن٤م اًمٗم٤محت٦م, ىم٤مل اًمقاطمدي ووم٘م٤مل َجٝمقر اعمٗمن

جم٤مهد وىمت٤مدة واًمرسمٞمع اًمٙمت٤مب, وهق ىمقل قمٛمر وقمكم واسمـ ُمًٕمقد واحلًـ و

واًمٙمٚمٌل, وزاد اًم٘مرـمٌل: أسم٤م هريرة وأسم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م, وزاد اًمٜمٞم٤ًمسمقري: اًمْمح٤مك 

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ومتٕملم يمام ـ ىمقل رؾمقل اهلل وىمد روي ذًمؽ ُم وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

ء, واعم٤مئدة, وىمٞمؾ: هل اًمًٌع اًمٓمقال: اًمٌ٘مرة, وآل قمٛمران, واًمٜم٤ًم ,اعمّمػم إًمٞمف

واًم٤ًمسمٕم٦م إٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م, ٕهن٤م يمًقرة واطمدة إذ ًمٞمس  ,وإٟمٕم٤مم, وإقمراف

وىمٞمؾ: اعمراد سم٤معمث٤مين اًمًٌٕم٦م  ,ًٛمٞم٦م, روي هذا اًم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمسسمٞمٜمٝمام شم

وىم٤مل  ,ع ُمثٜم٤مة ُمـ اًمتثٜمٞم٦م أو َجع ُمثٜمٞم٦مٕطمزاب وم٢مهن٤م ؾمٌع صح٤مئػ, واعمث٤مين َجا

ومٕمغم اًم٘مقل إول يٙمقن وضمف شمًٛمٞم٦م اًمٗم٤محت٦م  ,ًمزضم٤مج: شمثٜمك سمام ي٘مرأ سمٕمده٤م ُمٕمٝم٤ما

ُمث٤مين أهن٤م شمثٜمك, أي: شمٙمرر ذم يمؾ صالة, وقمغم اًم٘مقل سم٠مهن٤م اًمًٌع اًمٓمقال ومقضمف 

رت ومٞمٝم٤م, وقمغم اًم٘مقل سم٠مهن٤م اًمًٌٕم٦م اًمتًٛمٞم٦م أن اًمٕمؼم وإطمٙم٤مم واحلدود يمر

 ,ير ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ اًم٘مّمص وٟمحقه٤مإطمزاب يٙمقن وضمف اًمتًٛمٞم٦م هق شمٙمر

وىمد ذه٥م إمم أن اعمراد سم٤مًمًٌع اعمث٤مين اًم٘مرآن يمٚمف اًمْمح٤مك وـم٤موس وأسمق ُم٤مًمؽ, 

 .ژ ڦ ڤ       ڤ ژوهق رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس, واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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ين أىم٤ًمم اًم٘مرآن وهل إُمر, واًمٜمٝمل, واًمتٌِمػم, وىمٞمؾ: اعمراد سم٤مًمًٌع اعمث٤م 

واإلٟمذار, وضب إُمث٤مل, وشمٕمريػ اًمٜمٕمؿ, وأٟم٤ٌمء ىمرون ُم٤موٞم٦م. ىم٤مًمف زي٤مد اسمـ 

أيب ُمريؿ, وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن شمًٛمٞم٦م اًمٗم٤محت٦م ُمث٤مين ٓ شمًتٚمزم ٟمٗمل شمًٛمٞم٦م همػمه٤م 

صػ هبذا آؾمؿ, وىمد شم٘مرر أهن٤م اعمرادة هبذه أي٦م, ومال ي٘مدح ذم ذًمؽ صدق و

اعمث٤مين قمغم همػمه٤م واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ُمٕمٓمقف قمغم ؾمٌٕم٤م ُمـ اعمث٤مين ويٙمقن ُمـ 

قمٓمػ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص ٕن اًمٗم٤محت٦م سمٕمض ُمـ اًم٘مرآن, ويمذًمؽ إن أريد سم٤مًمًٌع 

اعمث٤مين اًمًٌع اًمٓمقال ٕهن٤م سمٕمض ُمـ اًم٘مرآن, وأُم٤م إذا أريد هب٤م اًمًٌٕم٦م إطمزاب 

أطمد اًمقصٗملم قمغم أظمر,  أو َجٞمع اًم٘مرآن أو أىم٤ًمُمف, ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب قمٓمػ

 يمام ىمٞمؾ ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:

 إػ ادؾؽ افؼرم وابـ اهلامم

ومم٤م ي٘مقي يمقن اًمًٌع اعمث٤مين هل اًمٗم٤محت٦م أن هذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م, وأيمثر 

 ٴۇ ژاًمًٌع اًمٓمقال ُمدٟمٞم٦م, ويمذًمؽ أيمثر اًم٘مرآن وأيمثر أىم٤ًمُمف, وفم٤مهر ىمقًمف: 

ذم ش ُمـ»أي٦م, و ٟمزول هذه  أٟمف ىمد شم٘مدم إيت٤مء اًمًٌع قمغم ,ژ ۅ ۅ ۋ ۋ

ًمٚمتٌٕمٞمض أو اًمٌٞم٤من قمغم اظمتالف إىمقال, ذيمر ُمٕمٜمك ذًمؽ  ژ ۅ ۅ ژ

وًمٚمٌٞم٤من إذا اًمزضم٤مج وم٘م٤مل: هل ًمٚمتٌٕمٞمض إذا أردت سم٤مًمًٌع اًمٗم٤محت٦م أو اًمٓمقال, 

 اهـ. (أردت اإلؿم٤ٌمع

 وم٤مئدة: شم٘مدم أهن٤م شمًٛمك سم٤مًمًٌع اعمث٤مين, ومٝمؾ هذه اًمتًٛمٞم٦م ظم٤مص٦م هب٤م؟ 
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ًمٞمس ذم شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤معمث٤مين وأم اًمٙمت٤مب ُم٤م ) ذم شمٗمًػمه: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 ,[23اًمزُمر: ] ژ ڦ ڤ       ڤ ژ :يٛمٜمع ُمـ شمًٛمٞم٦م همػمه٤م سمذًمؽ, ىم٤مل اهلل 

وىمد ؾمٛمٞم٧م اًمًٌع اًمٓمقل أيْم٤م  ,سمف: ُمث٤مين, ٕن إظم٤ٌمر شمثٜمك ومٞمفوم٠مـمٚمؼ قمغم يمت٤م

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: أويت رؾمقل اهلل  ,, ٕن اًمٗمرائض واًم٘مّمص شمثٜمك ومٞمٝم٤مُمث٤مين

 إمم شاًمٌ٘مرة» ذيمره اًمٜم٤ًمئل, وهل ُمـ ,ث٤مين, ىم٤مل: اًمًٌع اًمٓمقلؾمٌٕم٤م ُمـ اعم

سم٦م, ؾم٧م, واظمتٚمٗمقا ذم اًم٤ًمسمٕم٦م, وم٘مٞمؾ: يقٟمس, وىمٞمؾ: إٟمٗم٤مل واًمتق شإقمراف»

 وىم٤مل أقمِمك مهدان: ,وهق ىمقل جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 اهـ.( وادرشقا هذي ادثاين وافطقل           ؾؾجقا ادسجد وادظقا ربؽؿ          
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  كزوهلامؽان                                           

تٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ٟمزول احلٛمد, وم٘مٞمؾ سمٛمٙم٦م, وىمٞمؾ سم٤معمديٜم٦م, وىمٞمؾ ٟمزًم٧م واظم

سم٤معمديٜم٦م  ُمرشملم, واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أهن٤م ٟمزًم٧م سمٛمٙم٦م, صمؿ عم٤م يم٤من اًمٜمٌل 

أسمنم سمٜمقريـ » ٟمزل ومْمٚمٝم٤م وأضمره٤م قمغم ُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 .احلدي٨م شوشمٞمتفأشمٞمتٝمام, وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وظمقاشمؿ اًمٌ٘مرة, ًمـ شم٘مرأ سمحرف ُمٜمٝم٤م إٓ أ

ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: فمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء أن ضمؼميؾ ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه: ) 

سمٞمٜمام ضمؼميؾ »ىم٤مل:  مل يٜمزل سمًقرة احلٛمد, عم٤م رواه ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ُمـ ومقىمف, ومرومع رأؾمف وم٘م٤مل: هذا سم٤مب ُمـ  ؾمٛمع ٟم٘مٞمْم٤م ل ىم٤مقمد قمٜمد اًمٜمٌ

ُمٚمؽ, وم٘م٤مل: هذا ُمٚمؽ ٟمزل إمم اًمًامء ومتح اًمٞمقم مل يٗمتح ىمط إٓ اًمٞمقم, ومٜمزل ُمٜمف 

إرض مل يٜمزل ىمط إٓ اًمٞمقم, ومًٚمؿ وىم٤مل: أسمنم سمٜمقريـ أوشمٞمتٝمام مل ي١مهتام ٟمٌل 

 ,شىمٌٚمؽ: وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة, ًمـ شم٘مرأ سمحرف ُمٜمٝمام إٓ أقمٓمٞمتف

شم٘مدم ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: وًمٞمس يمام فمـ, وم٢من هذا احلدي٨م يدل قمغم أن ضمؼميؾ 

ؼميؾ ؿم٤مرك ذم ام سمف وسمام يٜمزل ُمٕمف, وقمغم هذا يٙمقن ضمٕمٚمِ ُمُ  اعمٚمؽ إمم اًمٜمٌل 

ؿ ٕمٚمِ مل يُ  ىمٚم٧م: اًمٔم٤مهر ُمـ احلدي٨م يدل قمغم أن ضمؼميؾ  ,ٟمزوهل٤م, واهلل أقمٚمؿ

, سمٌمء ُمـ ذًمؽ. وىمد سمٞمٜم٤م أن ٟمزوهل٤م يم٤من سمٛمٙم٦م, ٟمزل هب٤م ضمؼميؾ  اًمٜمٌل 

اًم٘مرآن,  وهذا ي٘متيض َجٞمع ,[٠93اًمِمٕمراء: ] ژ ڱ    ڱ    ڳ ڳ ژ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 .واهلل أقمٚمؿ ,ٙم٦م, وٟمزل اعمٚمؽ سمثقاهب٤م سم٤معمديٜم٦مٟمزل سمتالوهت٤م سمٛم ومٞمٙمقن ضمؼميؾ 
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وُم٤م  ,ل هب٤م ضمؼميؾ ُمرشملم, طمٙم٤مه اًمثٕمٚمٌلوىمد ىمٞمؾ: إهن٤م ُمٙمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م, ٟمز 

 اهـ.(وم٢مٟمف َجع سملم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ,ذيمرٟم٤مه أومم

اظمتٚمٗمقا أهل ُمٙمٞم٦م أم ُمدٟمٞم٦م؟ وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل أيْم٤م: ) وىم٤مل

وىم٤مل أسمق  ,وهمػمهؿ: هل ُمٙمٞم٦م -واؾمٛمف رومٞمع-وىمت٤مدة وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل 

ٟمزل وي٘م٤مل:  ,ـ ي٤ًمر واًمزهري وهمػمهؿ: هل ُمدٟمٞم٦مهريرة وجم٤مهد وقمٓم٤مء سم

طمٙم٤مه أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  ,ٟمّمٗمٝم٤م سمٛمٙم٦م, وٟمّمٗمٝم٤م سم٤معمديٜم٦م

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ وإول أصح ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ,ٜمدي ذم شمٗمًػمهًمًٛمرىما

وٓ ظمالف أن ومرض  ,َج٤مع٤مإلواحلجر ُمٙمٞم٦م سم [87]احلجر:   ژ  ۉ  ۉ

  ڌ ڌ ژ ظ أٟمف يم٤من ذم اإلؾمالم ىمط صالة سمٖمػمٗمِ وُم٤م طُم  ,اًمّمالة يم٤من سمٛمٙم٦م

 ش,ٓ صالة إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب»: , يدل قمغم هذا ىمقًمف  ژڎ ڎ

سمـ اًمٓمٞم٥م وىمد ذيمر اًم٘م٤ميض  ,ٓ قمـ آسمتداء, واهلل أقمٚمؿٙمؿ, وهذا ظمؼم قمـ احل

دصمر, وىمٞمؾ: اىمرأ, وىمٞمؾ: اظمتالف اًمٜم٤مس ذم أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن, وم٘مٞمؾ: اعم

وذيمر اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة قمـ أيب ُمٞمنة قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ أن  ,اًمٗم٤محت٦م

إين إذا ظمٚمقت وطمدي ؾمٛمٕم٧م ٟمداء وىمد واهلل » ىم٤مل خلدجي٦م: رؾمقل اهلل 

اهلل إٟمؽ  ىم٤مًم٧م: ُمٕم٤مذ اهلل! ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٗمٕمؾ سمؽ, ومق شٞم٧م أن يٙمقن هذا أُمراظمِم

ومٚمام دظمؾ أسمق سمٙمر وًمٞمس  ,ُم٤مٟم٦م, وشمّمؾ اًمرطمؿ, وشمّمدق احلدي٨مًمت١مدي إ

اذه٥م ُمع حمٛمد إمم  ذيمرت ظمدجي٦م طمديثف ًمف, ىم٤مًم٧م: ي٤م قمتٞمؼ, ؿَّ صمَ  رؾمقل اهلل 
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ه, وم٘م٤مل: اٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إمم أظمذ أسمق سمٙمر سمٞمد ومٚمام دظمؾ رؾمقل اهلل  ,ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ

إذا » , وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إًمٞمف وم٘مّم٤م قمٚمٞمف, وم٘م٤مل:ىم٤مل: ظمدجي٦م ش,وُمـ أظمؼمك»ورىم٦م, وم٘م٤مل: 

 شظمٚمقت وطمدي ؾمٛمٕم٧م ٟمداء ظمٚمٗمل ي٤م حمٛمد ي٤م حمٛمد وم٠مٟمٓمٚمؼ ه٤مرسم٤م ذم إرض

ومٚمام ظمال  ,ك شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل صمؿ ائتٜمل وم٠مظمؼمينوم٘م٤مل: ٓ شمٗمٕمؾ, إذا أشم٤مك وم٤مصم٧ٌم طمت

طمتك سمٚمغ  ژ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ      ٱ ژٟم٤مداه: ي٤م حمٛمد, ىمؾ

وم٠مشمك ورىم٦م ومذيمر ذًمؽ ًمف, وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م:  ,, ىمؾ: ٓ إًمف إٓ اهلل ژ ڄ ڄژ

أسمنم صمؿ أسمنم, وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أٟمؽ اًمذي سمنم سمف قمٞمًك سمـ ُمريؿ, وأٟمؽ قمغم ُمثؾ 

هذا, ٟم٤مُمقس ُمقؾمك, وأٟمؽ ٟمٌل ُمرؾمؾ, وأٟمؽ ؾمقف شم١مُمر سم٤مجلٝم٤مد سمٕمد يقُمؽ 

ًم٘مد »: ومٚمام شمقذم ورىم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,وإن يدريمٜمل ذًمؽ ٕضم٤مهدن ُمٕمؽ

ىم٤مل  ,يٕمٜمل ورىم٦م :شرأي٧م اًم٘مس ذم اجلٜم٦م قمٚمٞمف صمٞم٤مب احلرير ٕٟمف آُمـ يب وصدىمٜمل

يٕمٜمل هذا احلدي٨م, وم٢من يم٤من حمٗمقفم٤م ومٞمحتٛمؾ أن  :هذا ُمٜم٘مٓمع :اًمٌٞمٝم٘مل 

 ,[٠]اًمٕمٚمؼ:  ژ ڇ ڇ چ چ چ ژيٙمقن ظمؼما قمـ ٟمزوهل٤م سمٕمد ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف

 (اهـ.[٠ ]اعمدصمر:  ژ      ھ ھژو
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 ظدد آياهتا                                 

أَجٕم٧م إُم٦م قمغم أن وم٤محت٦م وهل ؾمٌع آي٤مت إَج٤مقم٤م, ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: )

وإٓ  ,طمًلم اجلٕمٗمل: أهن٤م ؾم٧م, وهذا ؿم٤مذ اًمٙمت٤مب ؾمٌع آي٤مت, إٓ ُم٤م روي قمـ

صمامن  هدِّ آي٦م, وهل قمغم قمَ  ژ ٿ ٿ ژُم٤م روي قمـ قمٛمرو سمـ قمٌٞمد أٟمف ضمٕمؾ

, [ 87]احلجر:  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ وىمقل شمٕم٤ممم: ,ا ؿم٤مذآي٤مت, وهذ

٧م إُم٦م أيْم٤م قمغم وأَجٕم ,هذيـ اًم٘مقًملم احلدي٨م, يردُّ  شىمًٛم٧م اًمّمالة»وىمقًمف: 

وم٢من ىمٞمؾ: ًمق يم٤مٟم٧م ىمرآٟم٤م ٕصمٌتٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم ُمّمحٗمف,  ,أهن٤م ُمـ اًم٘مرآن

قاب ُم٤م ذيمره وم٤مجل ,ًمٞم٧ًم ُمـ اًم٘مرآن, يم٤معمٕمقذشملم قمٜمدهومٚمام مل يثٌتٝم٤م دل قمغم أهن٤م 

أسمق سمٙمر إٟم٤ٌمري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ احل٤ٌمب طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م 

ىمٞمؾ  طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ىمداُم٦م طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ إقمٛمش ىم٤مل: أفمٜمف قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل:

ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: مل مل شمٙمت٥م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ذم ُمّمحٗمؽ؟ ىم٤مل: ًمق يمتٌتٝم٤م 

ل أن يمؾ ريمٕم٦م ؾمٌٞمٚمٝم٤م أن شمٗمتتح سم٠مم ىم٤مل أسمق سمٙمر: يٕمٜم ,يمؾ ؾمقرةًمٙمتٌتٝم٤م ُمع 

اًم٘مرآن ىمٌؾ اًمًقرة اعمتٚمقة سمٕمده٤م, وم٘م٤مل: اظمتٍمت سم٢مؾم٘م٤مـمٝم٤م, ووصم٘م٧م سمحٗمظ 

اعمًٚمٛملم هل٤م, ومل أصمٌتٝم٤م ذم ُمقوع ومٞمٚمزُمٜمل أن أيمتٌٝم٤م ُمع يمؾ ؾمقرة, إذ يم٤مٟم٧م 

 (اهـ.شمت٘مدُمٝم٤م ذم اًمّمالة
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 افؼرآنتػاضؾ                            

 وُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمذيمر هٜم٤م سمٕمد ذيمر اًمٗم٤محت٦م: هؾ اًم٘مرآن يتٗم٤موؾ!؟ 

هذه ُم٠ًمًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء, واًم٘مقل سمتٗم٤موؾ اًم٘مرآن ي١مدي إمم اًم٘مقل 

سمتٗم٤موؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت, واعمت٠مُمؾ ًمألدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م جيد شمٗم٤موال ذم 

  .ٔمؿ, وٓ حمذور ذم اًم٘مقل سم٤مًمتٗم٤موؾهذا اًم٤ٌمب, وُمـ ذًمؽ آؾمؿ إقم

غم ٞمؾ سمٕمض اًمًقر وأي قمْماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٗم: ) ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

سمٕمض, وشمٗمْمٞمؾ سمٕمض أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك قمغم سمٕمض, وم٘م٤مل ىمقم: ٓ ومْمؾ 

ذه٥م  ,, ويمذًمؽ أؾمامؤه ٓ ُمٗم٤موٚم٦م سمٞمٜمٝم٤مًمٌٕمض قمغم سمٕمض, ٕن اًمٙمؾ يمالم اهلل

إمم هذا اًمِمٞمخ أسمق احلًـ إؿمٕمري, واًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م, وأسمق طم٤مشمؿ 

ىم٤مل حيٞمك  ,قمـ ُم٤مًمؽ وروي ُمٕمٜم٤مه ,٤من اًمًٌتل, وَج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مءحمٛمد سمـ طمٌ

أن شمٕم٤مد  سمـ حيٞمك: شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًم٘مرآن قمغم سمٕمض ظمٓم٠م, ويمذًمؽ يمره ُم٤مًمؽا

 ڀ پ پ ژ وىم٤مل قمـ ُم٤مًمؽ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ,ؾمقرة أو شمردد دون همػمه٤م

ثؾ وروى اسمـ يمٜم٤مٟم٦م ُم ,ىم٤مل: حمٙمٛم٦م ُمٙم٤من ُمٜمًقظم٦م, [٠١6]اًمٌ٘مرة:   ژڀ ڀ

ْمؾ يِمٕمر سمٜم٘مص واطمت٩م ه١مٓء سم٠من ىم٤مًمقا: إن إوم ,ذًمؽ يمٚمف قمـ ُم٤مًمؽ

, ويمالم اهلل شمٕم٤ممم ٓ ٟم٘مص اعمٗمْمقل, واًمذاشمٞم٦م ذم اًمٙمؾ واطمدة, وهل يمالم اهلل

ُم٤م ذم اًمتقراة وٓ ذم اإلٟمجٞمؾ ُمثؾ أم »ىم٤مل اًمًٌتل: وُمٕمٜمك هذه اًمٚمٗمٔم٦م  ,ومٞمف

: أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمٓمل ًم٘م٤مرئ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ اًمثقاب ُمثٚمام يٕمٓمل  شاًم٘مرآن
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ؾ هذه إُم٦م قمغم همػمه٤م ُمـ إُمؿ, وأقمٓم٤مه٤م  سمٗمْمٚمف ومْمَّ اهلل ًم٘م٤مرئ أم اًم٘مرآن, إذِ 

ة يمالُمف, ُمـ اًمٗمْمؾ قمغم ىمراءة يمالُمف أيمثر مم٤م أقمٓمك همػمه٤م ُمـ اًمٗمْمؾ قمغم ىمراء

أراد سمف ذم إضمر, ٓ  شأقمٔمؿ ؾمقرة»ىم٤مل وُمٕمٜمك ىمقًمف:  ,وهق ومْمؾ ُمٜمف هلذه إُم٦م

قًمف وىم٤مل ىمقم سم٤مًمتٗمْمٞمؾ, وأن ُم٤م شمْمٛمٜمف ىم ,أن سمٕمض اًم٘مرآن أومْمؾ ُمـ سمٕمض

وآي٦م اًمٙمرد,  [٠63]اًمٌ٘مرة:  ژ     حب جب   يئ       ىئ      مئ     حئ یجئ          ی ی ژشمٕم٤ممم

 ,وآظمر ؾمقرة احلنم, وؾمقرة اإلظمالص ُمـ اًمدٓٓت قمغم وطمداٟمٞمتف وصٗم٤مشمف

 ,وُم٤م يم٤من ُمثٚمٝم٤م [٠]اعمًد:  ژ ژ ژ ڈ ڈ ژ ًمٞمس ُمقضمقدا ُمثال ذم

 ,ُمـ طمٞم٨م اًمّمٗم٦م, وهذا هق احلؼ, ٓ واًمتٗمْمٞمؾ إٟمام هق سم٤معمٕم٤مين اًمٕمجٞم٦ٌم ويمثرهت٤م

وممـ ىم٤مل سم٤مًمتٗمْمٞمؾ إؾمح٤مق سمـ راهقيف وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء واعمتٙمٚمٛملم, وهق 

اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب واسمـ احلّم٤مر, حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم 

ي٤م أيب أي آي٦م ُمٕمؽ ذم » :ىم٤مل زم رؾمقل اهلل  :وطمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م أٟمف ىم٤مل

 ,[255]اًمٌ٘مرة:  ژ ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژ ٧م:ىم٤مل وم٘مٚم شيمت٤مب اهلل أقمٔمؿ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ,شًمٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ ي٤م أسم٤م اعمٜمذر» ىم٤مل: وميب ذم صدري وىم٤مل:

 ,ممـ يذيمر آظمتالف ُمع هذه اًمٜمّمقصىم٤مل اسمـ احلّم٤مر: قمجٌل  ,وُمًٚمؿ

ُم٤م أٟمزل اهلل ذم اًمتقراة وٓ ذم اإلٟمجٞمؾ وٓ ذم اًم٘مرآن » وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: ىمقًمف:

قمـ ؾم٤مئر اًمٙمت٥م, يم٤مًمّمحػ اعمٜمزًم٦م واًمزسمقر وهمػمه٤م, ٕن هذه وؾمٙم٧م  ش,ُمثٚمٝم٤م

يم٘مقًمؽ:  ,ًمٌمء أومْمؾ إومْمؾ, ص٤مر أومْمؾ اًمٙمؾاعمذيمقرة أومْمٚمٝم٤م, وإذا يم٤من ا

 .زيد أومْمؾ اًمٕمٚمامء ومٝمق أومْمؾ اًمٜم٤مس
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ىمٚم٧م: وهذا هق اًمّمقاب اًمذي ٓ ُمٕمدل قمٜمف, وأن اًم٘مرآن يتٗم٤موؾ,  

  .وصٗم٤مشمف وُمٜمف شمٗم٤موؾ أؾمامء اهلل

٤م, طمتك ىمٞمؾ: إن َجٞمع اًم٘مرآن ٗم٤محت٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهوذم اًمىم٤مل: 

وُمـ ذومٝم٤م أن  ,ون يمٚمٛم٦م شمْمٛمٜم٧م َجٞمع قمٚمقم اًم٘مرآنوهل مخس وقمنم ,ومٞمٝم٤م

ة إٓ هب٤م, وٓ يٚمحؼ قمٛمؾ اءٝم٤م سمٞمٜمف وسملم قمٌده, وٓ شمّمح اًم٘مراهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمًٛم

 ٻ ٻ ٱ ژ يمام ص٤مرت سمثقاهب٤م, وهبذا اعمٕمٜمك ص٤مرت أم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ,

 ٻ ٻ ٱ ژشمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن, إذ اًم٘مرآن شمقطمٞمد وأطمٙم٤مم ووقمظ, و  ژٻ

أي آي٦م » ٕيبٍّ  ومٞمٝم٤م اًمتقطمٞمد يمٚمف, وهبذا اعمٕمٜمك وىمع اًمٌٞم٤من ذم ىمقًمف  ژ ٻ

وإٟمام  , [255]اًمٌ٘مرة:  ژ ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژ ىم٤مل: ش,ذم اًم٘مرآن أقمٔمؿ

ٜمٌٞمقن ُمـ أومْمؾ ُم٤م ىمٚمتف أٟم٤م واًم»يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ آي٦م ٕهن٤م شمقطمٞمد يمٚمٝم٤م يمام ص٤مر ىمقًمف: 

أومْمؾ اًمذيمر, ٕهن٤م يمٚمامت طمقت َجٞمع  شىمٌكم ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

اًمٕمٚمقم ذم اًمتقطمٞمد, واًمٗم٤محت٦م شمْمٛمٜم٧م اًمتقطمٞمد واًمٕم٤ٌمدة واًمققمظ واًمتذيمػم, وٓ 

 اهـ.(يًتٌٕمد ذًمؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم

طمقل  (82-٠7/72يمام ذم اعمجٛمقع) يمالم ـمقيؾ وًمِمٞمخ اإلؾمالم 

ٟم٘مؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٘مقل قمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمٕمدم اًمتٗم٤موؾ  إذ هذه اعم٠ًمًم٦م

ىم٤مًمقا: وأُم٤م قمغم ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذيـ : ) وذيمره إَج٤مقم٤م وم٘م٤مل

أَجٕمقا قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ومٞمٛمتٜمع أن ي٘مع اًمتٗم٤موؾ ذم صٗم٤مت 
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٤مع أهؾ اًمًٜم٦م وٕضمؾ هذا آقمت٘م٤مد ص٤مر ُمـ يٕمت٘مده يذيمر إَج ,اهلل اًم٘م٤مئٛم٦م سمذاشمف

يمام ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل سمـ اًمدراج ذم ُمّمٜمػ صٜمٗمف  ,قمغم اُمتٜم٤مع اًمتٗمْمٞمؾ ذم اًم٘مرآن

أَجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن ُم٤م ورد ذم اًمنمع مم٤م فم٤مهره  "ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ىم٤مل: 

اعمٗم٤موٚم٦م سملم آي اًم٘مرآن وؾمقره ًمٞمس اعمراد سمف شمٗمْمٞمؾ ذوات سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض: 

ر صٗم٤مشمف ٗم٤مشمف سمؾ هق يمٚمف هلل وم٤موؾ يم٤ًمئإذ هق يمٚمف يمالم اهلل وصٗم٦م ُمـ ص

وهذا اًمٜم٘مؾ ًمإلَج٤مع هق سمح٥ًم ُم٤م فمٜمف ٓزُم٤م ٕهؾ  ,"اًمقاضم٥م هل٤م ٟمٕم٧م اًمٙمامل 

اًمًٜم٦م ومٚمام قمٚمؿ أهنؿ ي٘مقًمقن: اًم٘مرآن يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق وفمـ هق أن 

وإٓ ومال يٜم٘مؾ قمـ  ,خٚمقىم٤مت ٓ ذم اًمّمٗم٤مت ىم٤مل ُم٤م ىم٤ملاعمٗم٤موٚم٦م إٟمام شم٘مع ذم اعم

ٓ ذم ٟمٗمًف  :قمغم سمٕمض ػ وإئٛم٦م أٟمف أٟمٙمر ومْمؾ يمالم اهلل سمٕمْمفأطمد ُمـ اًمًٚم

وًمٞمس هق ٓزُم٤م ٓسمـ  ,ومْمال قمـ أن يٙمقن هذا إَج٤مقم٤م وٓ ذم ًمقازُمف وُمتٕمٚم٘م٤مشمف:

زون وىمقع اعمٗم٤موٚم٦م ذم قِّ يمالب وُمـ واوم٘مف يم٤مٕؿمٕمري وأشم٤ٌمقمف: وم٢من ه١مٓء جُي 

واعمٕمٜمك  "هلل يمت٤مب ا "اًم٘مرآن اًمٕمريب وهق خمٚمقق قمٜمدهؿ وهذا اعمخٚمقق يًٛمك 

يؿ يراد سمف قمٜمدهؿ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًم٘مد "اًم٘مرآن  "وًمٗمظ  "يمالم اهلل  "اًم٘مديؿ يًٛمك 

ًمقن ُم٤م ورد ُمـ شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًم٘مرآن وطمٞمٜمئذ ومٝمؿ يت٠موَّ  ,واًم٘مرآن اًمٕمريب اعمخٚمقق

وإٟمام اًم٘مقل اعمتقاشمر قمـ أئٛم٦م  ,اًم٘مرآن اعمخٚمقق قمٜمدهؿأن قمغم  ,قمغم سمٕمض

اهلل همػم خمٚمقق وأهنؿ أٟمٙمروا ُم٘م٤مًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م  اًمًٚمػ أهنؿ ىم٤مًمقا: اًم٘مرآن يمالم

واًمٙمت٥م  ,روا ُمـ ىم٤مل ذًمؽٗمَّ اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًم٘مرآن خمٚمقىم٤م ُمٜمٗمّمال قمـ اهلل سمؾ يمَ 

اًمرد قمغم "اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مفمٝمؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م وهمػم أؾم٤مٟمٞمده٤م يمثػمة: ُمثؾ: يمت٤مب 
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 "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"و ؿ,أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشم ًمإلُم٤مم "اجلٝمٛمٞم٦م

ًمٚمحٙمؿ سمـ ُمٕمٌد  "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"و ,اهلل سمـ حمٛمد اجلٕمٗمل ؿمٞمخ اًمٌخ٤مريًمٕمٌد

حلٜمٌؾ اسمـ قمؿ  "ًٜم٦ماًم"و ,ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ "يمت٤مب اًمًٜم٦م"و ,اخلزاقمل

 "اًمًٜم٦م"و ,ًمألصمرم "اًمًٜم٦م"و ,ٕيب داود اًمًجًت٤مين "اًمًٜم٦م"و ,اإلُم٤مم أمحد

اًمرد "و, خلِمٞمش سمـ أسم "قاءاًمًٜم٦م واًمرد قمغم أهؾ إه"و ,ٕيب سمٙمر اخلالل

ٟم٘مض قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اجلٝمٛمل "و ,ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل "اجلٝمٛمٞم٦مقمغم 

ٓسمـ  "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"و ,"اًمٙم٤مذب اًمٕمٜمٞمد ومٞمام اومؽمى قمغم اهلل ذم اًمتقطمٞمد

 "ذح أصقل اًمًٜم٦م"و ,وٕيب اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ,"اًمًٜم٦م ًمٚمٓمؼماين"و ,ظمزيٛم٦م

ويمت٥م أيب قمٌد اهلل سمـ  ,ٕيب قمٌد اهلل سمـ سمٓم٦م "إلسم٤مٟم٦ما"و ,ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمالًمٙم٤مئل

 "إصقل"و ,ًمٚمٌٞمٝم٘مل "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"و ,ٕيب ذر اهلروي "اًمًٜم٦م"و ,ُمٜمده

ٕيب  "احلج٦م"و ,ٕيب إؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري "اًمٗم٤مروق"و ,ٙملٜمْ ٛمَ ٕيب قمٛمر اًمٓمٚمَ 

ر إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل يٓمقل شمٕمداده٤م: اًمتل يذيم ,اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٞمٛمل

ُمّمٜمٗمقه٤م اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت ُمذاه٥م اًمًٚمػ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسمت٦م قمٜمٝمؿ سم٠مًمٗم٤مفمٝمؿ 

اًمٙمثػمة اعمتقاشمرة اًمتل شمٕمرف ُمٜمٝم٤م أىمقاهلؿ ُمع أٟمف ُمـ طملم حمٜم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ٕهؾ 

اًمتل ضمرت ذم زُمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ عم٤م صؼم ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم أمحد وىم٤مم سم٢مفمٝم٤مر  -اًمًٜم٦م 

 اإلؾمالم واًمًٜم٦م وأـمٗم٠م ٟم٤مر شمٚمؽ اًمًٜم٦م واًمّمؼم قمغم حمٜم٦م اجلٝمٛمٞم٦م طمتك ٟمٍم اهلل

فمٝمر ذم دي٤مر اإلؾمالم واٟمتنم سملم اخل٤مص واًمٕم٤مم أن ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م  -اًمٗمتٜم٦م 

واحلدي٨م اعمتٌٕملم ًمٚمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم: أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم 
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خمٚمقق وأن اًمذيـ أطمدصمقا ذم اإلؾمالم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق هؿ اجلٕمد سمـ 

صٗمقان وُمـ اشمٌٕمف ُمـ اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ُمـ أصٜم٤مف اجلٝمٛمٞم٦م مل درهؿ واجلٝمؿ سمـ 

ومٝمذا اًم٘مقل هق  ,ؿ سم٢مطم٤ًمني٘مؾ هذا اًم٘مقل أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم هل

يمالم اهلل وهق  وهق اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن :اًم٘مقل اعمٕمروف قمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

ـ أطمد أُم٤م يمقٟمف ٓ يٗمْمؾ سمٕمْمف قمغم سمٕمض ومٝمذا اًم٘مقل مل يٜم٘مؾ قم ,همػم خمٚمقق

ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛم٦م اًمًٜم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا أئٛم٦م اعمحٜم٦م يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وأُمث٤مًمف وٓ 

قمـ أطمد ىمٌٚمٝمؿ وًمق ىمدر أٟمف ٟم٘مؾ قمـ قمدد ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م مل جيز أن جيٕمؾ ذًمؽ 

ؾ عم٤م ئمٜمف اًمٜم٤مىمؾ ٓزُم٤م إَج٤مقم٤م ُمٜمٝمؿ ومٙمٞمػ إذا مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ وإٟمام هذا ٟم٘م

ًٜم٦م أن اًم٘مرآن ُمـ صٗم٤مت اهلل ٓ ُمـ خمٚمقىم٤مت ومٚمام يم٤من ُمذه٥م أهؾ اًم ,عمذهٌٝمؿ

تٗم٤موؾ اهلل وفمـ هذا اًمٜم٤مىمؾ أن اًمتٗم٤موؾ يٛمتٜمع ذم صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ٟم٘مؾ اُمتٜم٤مع اًم

دُم٦م إومم ومٛمٜم٘مقًم٦م قمٜمٝمؿ سمال وًمٙمـ ي٘م٤مل ًمف: أُم٤م اعم٘م ,قمٜمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم هذا اًمتالزم

وأُم٤م اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل أن صٗم٤مت اًمرب ٓ شمتٗم٤موؾ ومٝمؾ يٛمٙمٜمؽ أن  ,ري٥م

ٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ ىمقٓ سمذًمؽ ومْمال قمـ أن شمٜم٘مؾ إَج٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ ُم٤م شم

قمٚمٛم٧م أطمدا يٛمٙمٜمف أن يث٧ٌم قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أٟمف ىم٤مل ُم٤م يدل قمغم هذا اعمٕمٜمك 

وًمٙمـ إن يم٤من ىم٤مل ىم٤مئؾ  ,ٖمػمه ومْمال قمـ أن يٙمقن هذا إَج٤مقم٤مٓ هبذا اًمٚمٗمظ وٓ سم

 ذًمؽ ومل يٌٚمٖمٜم٤م ىمقًمف وم٤مهلل أقمٚمؿ. 

ف وي٘مٓمع سمف يمؾ ُمـ ًمف ظمؼمة سمٙمالم اًمًٚمػ أن اًم٘مقل ًمٙمـ اًمذي أىمٓمع سم

وٓ ىم٤مًمف واطمد واؿمتٝمر ىمقًمف قمٜمد اًم٤ٌمىملم  ,هبذا مل يٙمـ ُمِمٝمقرا سملم اًمًٚمػ
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سمؾ  ,ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مفمٝمؿ سم٠مقمٞم٤مهن٤م وٓ هق ُمٕمروف ذم اًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مؾ ,ومًٙمتقا قمٜمف

يدل قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا يرون شمٗم٤موؾ  -أو قمـ يمثػم ُمٜمٝمؿ  -اعمٜم٘مقل اًمث٤مسم٧م قمٜمٝمؿ 

ت اهلل شمٕم٤ممم وهٙمذا ُمـ ىم٤مل ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ أو اًمِم٤مومٕمل أو أمحد قمـ صٗم٤م

أهؾ اًمًٜم٦م: أن اًم٘مرآن ٓ يٗمْمؾ سمٕمْمف قمغم سمٕمض وم٢مٟمام ُمًتٜمدهؿ أن أهؾ اًمًٜم٦م 

ُمتٗم٘مقن قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق وأن يمالُمف ُمـ صٗم٤مشمف اًم٘م٤مئٛم٦م سمٜمٗمًف 

ا أن اًمتٗم٤موؾ إٟمام صمؿ فمٜمق ,٤مشمف وهذا أيْم٤م صحٞمح قمـ أهؾ اًمًٜم٦مًمٞمس ُمـ خمٚمقىم

ي٘مع ذم اعمخٚمقق ٓ ذم اًمّمٗم٤مت وهذا اًمٔمـ مل يٜم٘مٚمقه قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم 

يمامًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري وإوزاقمل وٓ ُمـ ىمٌؾ ه١مٓء 

وهلذا ؿمٜمع ه١مٓء قمغم ُمـ فمـ ومْمؾ سمٕمْمف قمغم سمٕمض يمام دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص 

يمام ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل  ,ه٥م أهؾ اًمًٜم٦مًمٔمٜمٝمؿ أن ذًمؽ ُمًتٚمزم خلالف ُمذ ,وأصم٤مر

سمـ اعمراسمط ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اًمٌخ٤مري ذم رده ًمت٠مويؾ ُمـ شم٠مول هذا احلدي٨م 

قمغم أن هذه اًمًقرة إذا قمدًم٧م سمثٚم٨م اًم٘مرآن أهن٤م شمٗمْمؾ اًمرسمع ُمٜمف ومخًف وُم٤م 

 دون اًمثٚم٨م ومٝمق اًمتٗم٤موؾ ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وهق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل 

ذر اجلٝم٤مًم٦م حلٙمؿ قمغم ىم٤مئٚمف سم٤مًمٙمٗمر إذ ٓ يّمح اًمتٗم٤موؾ إٓ ذم وىم٤مل: ومٝمذا ًمقٓ قم

ومٛمـ  ,اعمخٚمقىم٤مت: إذ صٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م وم٤موٚم٦م ذم هم٤مي٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م وهن٤مي٦م اًمٕمٚمق واًمٙمراُم٦م

شمٜم٘مص ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م قمـ ؾم٤مئره٤م وم٘مد أحلد ومٞمٝم٤م أٓ شمًٛمٕمف ُمٜمع ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

  .ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ
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ٓ ُمـ صٗم٦م  ُمـ صٗم٤مت اهلل ىم٤مل: وىمد أَجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اًم٘مرآن صٗم٦م

 ڀ ڀ پ پ ژىم٤مل: وإٟمام أوىمٕمٝمؿ ذم شم٠مويؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,ظمٚم٘مف

وٓ خيٚمق ُمٕمٜمك ذًمؽ ُمـ أطمد وضمٝملم: إُم٤م أن شمٙمقن اًمٜم٤مؾمخ٦م ظمػما ,  ژڀ

ُمـ اعمٜمًقظم٦م ذم ذاهت٤م وإُم٤م أن شمٙمقن ظمػما ُمٜمٝم٤م عمـ شمٕمٌد هب٤م إذ حم٤مل أن يتٗم٤موؾ 

ُمـ قمٜمد اهلل: ٕن  ًمًٜم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م: إذ يمؾي اًم٘مرآن ذم ذاشمف قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أهؾ ا

اًم٘مرآن اًمٕمزيز صٗم٦م اهلل وأؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م ُمتقاومرة ذم اًمٙمامل ُمتٜم٤مهٞم٦م إمم 

ومٚمام اؾمتح٤مل أن شمٙمقن آي٦م ظمػما ُمـ  ,تامم ٓ يٚمحؼ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ٟم٘مص سمح٤ملهم٤مي٦م اًم

ٜم٘مؾ قم٤ٌمده ُمـ آي٦م ذم ذاهت٤م قمٚمٛمٜم٤م أن اعمراد سمخػم ُمٜمٝم٤م إٟمام هق ًمٚمٛمتٕمٌديـ هب٤م مل ي

ختٗمٞمػ إمم شمث٘مٞمؾ وًمٙمٜمف ٟم٘مٚمٝمؿ سم٤مًمٜمًخ ُمـ حتريؿ إمم حتٚمٞمؾ وُمـ إجي٤مب إمم ختٞمػم 

 ٿ ٿٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژواًمِم٤مهد ًمٜم٤م ىمقًمف:  ,وُمـ شمٓمٝمػم إمم شمٓمٝمػم

ًمقٓ قمذر  "ومٞم٘م٤مل: أُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ:  [,28اًمٜم٤ًمء:] ژ ٹ ٹ ٹ

ؾ ذًمؽ وطمجتٝمؿ ؿ ي٘م٤مسمٚمقٟمف سمٛمثومٝم ,"ؿ قمغم ُمث٧ٌم اعمٗم٤موٚم٦م سم٤مًمٙمٗمرٙمِ اجلٝم٤مًم٦م حلُ 

وُمـ أٟمٙمر  ,وإٟمام يث٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ,وذًمؽ ٕن اًمٙمٗمر طمٙمؿ ذقمل ,أىمقى

وإٟمام اًمٙم٤مومر ُمـ  ,ؿ سمٛمجرد اًمٕم٘مؾ مل يٙمـ يم٤مومراٚمِ سمؾ قمُ  :ؿمٞمئ٤م مل يدل قمٚمٞمف اًمنمع

أٟمٙمر ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل وُمٕمٚمقم أٟمف ًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمص يٛمٜمع شمٗمْمٞمؾ 

سمؾ وٓ ٟم٘مؾ هذا  :شمٕم٤ممم ٜمع شمٗم٤موؾ صٗم٤مشمفسمؾ وٓ يٛم :سمٕمض يمالم اهلل قمغم سمٕمض
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وٓ قمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم  ,اًمٜمٗمل قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن

 اًمذيـ هلؿ ًم٤ًمن صدق ذم إُم٦م سمحٞم٨م ضمٕمٚمقا أقمالُم٤م ًمٚمًٜم٦م وأئٛم٦م ًمألُم٦م.

سمٕمض: سمؾ شمٗمْمٞمؾ سمٕمض صٗم٤مشمف قمغم وأُم٤م شمٗمْمٞمؾ سمٕمض يمالم اهلل قمغم 

طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وأصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م يمثػمة قمغم ومدًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإ :سمٕمض

أن احلؼ ذم ٟمٗمس إُمر أهن٤م ٓ شمتٗم٤موؾ مل يٙمـ ٟمٗمل شمٗم٤موٚمٝم٤م  رَ دِّ ومٚمق ىمُ  ,ذًمؽ

ر أهن٤م شمتٗم٤موؾ وم٤مًمدال قمغم ذًمؽ هق دِّ وإذا ىمُ  ,ُمٕمٚمقُم٤م إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ ٓ سمدًمٞمؾ ذقمل

ن إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م وم٢مذا ىمدر أن احلؼ ذم ٟمٗمس إُمر هق اًمتٗمْمٞمؾ ًمٙم٤م

إذا مل يٙمـ طم٘م٤م ذم ٟمٗمس  :ُمـ يث٧ٌم اًمتٗمْمٞمؾ رِ ٗمْ ذًمؽ أومم ُمـ يمُ  دِ ضم٤مطمِ  رُ ٗمْ يمُ 

إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م سمٖمػم دًمٞمؾ ذقمل: سمؾ عم٤م رآه  ٥َم ٕن ذًمؽ ضمحد ُمقضمِ  ,إُمر

وُمٕمٚمقم أن ُمـ ظم٤مًمػ ُم٤م  ,ٞمف: إذ ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ ذم هذا اًمت٘مديرسمٕم٘مٚمف وأظمٓم٠م وم

ر ممـ مل خي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مءت ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ قمـ اهلل سمٛمجرد قم٘مٚمف ومٝمق أومم سم٤مًمٙمٗم

وٟمٔمػم هذا  ,ؿ سم٤مًمٕم٘مؾ إن يم٤من ذًمؽ طم٘م٤موإٟمام ظم٤مًمػ ُم٤م قمٚم ,سمف اًمرؾمؾ قمـ اهلل

ىمقل سمٕمض ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت عم٤م شم٠مُمؾ طم٤مل أصح٤مسمف وطم٤مل ُمثٌتٞمٝم٤م ىم٤مل: ٓ ري٥م أن 

طم٤مل ه١مٓء قمٜمد اهلل ظمػم ُمـ طم٤مًمٜم٤م وم٢من ه١مٓء إن يم٤مٟمقا ُمّمٞمٌلم وم٘مد ٟم٤مًمقا 

 وإن يم٤مٟمقا خمٓمئلم وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن: ٟمحـ ي٤م رب اًمدرضم٤مت اًمٕمغم واًمروقان إيمؼم

 ًمٜم٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمٗمل لمِّ ٌَ إذ مل شمُ  :وؾمٜم٦م رؾمقًمؽ ٜم٤م ُم٤م دل قمٚمٞمف يمت٤مسمؽىمْ صدَّ 

اًمّمٗم٤مت يمام دل يمالُمؽ قمغم إصم٤ٌمهت٤م ومٜمحـ أصمٌتٜم٤م ُم٤م دل قمٚمٞمف يمالُمؽ ويمالم 

رؾمقًمؽ وم٢من يم٤من احلؼ ذم ظمالف ذًمؽ ومٚمؿ يٌلم اًمرؾمقل ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ ومل 
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ر أٟمف طمؼ ومال يٕمٚمٛمف إٓ دِّ ف ذًمؽ مم٤م يٕمٚمؿ سمٌداه٦م اًمٕم٘مقل سمؾ إن ىمُ يٙمـ ظمال

اًمٖم٤مي٦م ي٘مرون سم٤محلػمة  ومٙمٞمػ وقم٤مُم٦م اعمٜمتٝملم ذم ظمالف ذًمؽ إمم ,إومراد

ىم٤مل اًمٜم٤مذم: وإن يمٜم٤م ٟمحـ ُمّمٞمٌلم وم٢مٟمف ي٘م٤مل ًمٜم٤م: أٟمتؿ ىمٚمتؿ ؿمٞمئ٤م مل  ,وآرشمٞم٤مب

هؾ اًمٓم٤مقم٦م  يٙمقن ٕوم٤مًمثقاب إٟمام ,٘مقًمف وـمٚمٌتؿ قمٚمام مل آُمريمؿ سمٓمٚمٌفآُمريمؿ سم

وهذا  ,٤م ظمناٟم٤م ُمٌٞمٜم٤مىم٤مل: وإن يمٜم٤م خمٓمئلم وم٘مد ظمنٟم ,وأٟمتؿ مل متتثٚمقا أُمري

طم٤مل ُمـ أصم٧ٌم اعمٗم٤موٚم٦م ذم يمالم اهلل وصٗم٤مشمف وُمـ ٟمٗم٤مه٤م وم٢من اعمث٧ٌم ُمٕمتّمؿ 

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأصم٤مر وُمٕمف ُمـ اعمٕم٘مقٓت اًمٍمحي٦م اًمتل شمٌلم صح٦م ىمقًمف 

وأُم٤م اًمٜم٤مذم ومٚمٞمس ُمٕمف آي٦م  ,ضمف إًمٞمٝم٤م ـمٕمـ صحٞمحُم٤م ٓ يتق فِ قمِ ووم٤ًمد ىمقل ُمٜم٤مزِ 

 ,وٓ ىمقل أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وٓ طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

وإٟمام ُمٕمف جمرد رأي يزقمؿ أن قم٘مٚمف دل قمٚمٞمف وُمٜم٤مزقمف يٌلم أن اًمٕم٘مؾ إٟمام دل قمغم 

 ,ٕم٘مقل يمام هق ُمٕمٚمقم سمّمحٞمح اعمٜم٘مقلٟم٘مٞمْمف وأن ظمٓم٠مه ُمٕمٚمقم سمٍميح اعم

ذم  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ت٩م قمغم ٟمٗمل اًمتٗم٤موؾ سم٘مقًمف:واطمتج٤مج اعمح

ؾمقاء أريد هب٤م ُمـ آُمـ  هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد: وم٢من أي٦م ٓ شمدل قمغم هذا سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

سمٌٕمْمف ويمٗمر سمٌٕمْمف أو أريد هب٤م ُمـ قمْمٝمف وم٘م٤مل: هق ؾمحر وؿمٕمر وٟمحق ذًمؽ: 

ومٝمق أومم  ژ ژ ژ ڈ ڈ ژقمغم  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمؾ ُمـ ٟمٗمك ومْمؾ 

وذًمؽ أن ُمـ آُمـ  ,ن دًم٧م أي٦م قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م: إسم٠من يٙمقن ممـ ضمٕمٚمف قمْملم

وأىمر سمف يمٚمف ومٚمؿ يٙمٗمر سمحرف  ,سمام وصػ اهلل سمف يمالُمف وم٠مىمر سم٠مٟمف َجٞمٕمف يمالم اهلل

وأٟمف ٓ  ,وأن ظمػم اًمٙمالم يمالم اهلل ,وقمٚمؿ أن يمالم اهلل أومْمؾ ُمـ يمؾ يمالم ,ُمٜمف
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ورؾمقًمف ُمـ سمام أظمؼم اهلل سمف  وأىمرَّ  ,وٓ أصدق ُمٜمف ىمٞمال ,أطمًـ ُمـ اهلل طمديث٤م

  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژآي٦م اًمٙمرد ووم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وومْمؾ سمٕمض يمالُمف يمٗمْمؾ 

سمؾ  ,شم٤ٌمرك وأيتلم ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرةيس وسمؾ وشمٗمْمٞمؾ  ,وٟمحق ذًمؽ

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمًقر وأي٤مت اًمتل ٟمٓم٘م٧م  ,آل قمٛمراناًمٌ٘مرة ووشمٗمْمٞمؾ 

ٕم٤مٟمٞمف وٓ ٓ ُم :سم٠مٟمف يمالم اهلل ًمٞمس ُمٜمف رء يمالُم٤م ًمٖمػمه اًمٜمّمقص سمٗمْمٚمٝم٤م وأىمرَّ 

طمروومف ومٝمق أسمٕمد قمـ ضمٕمٚمف قمْملم ممـ مل ي١مُمـ سمام ومْمؾ اهلل سمف سمٕمْمف قمغم سمٕمض: 

سمؾ آُمـ سمٗمْمٚمف ُمـ ضمٝم٦م اعمتٙمٚمؿ ومل ي١مُمـ سمٗمْمٚمف ُمـ ضمٝم٦م اعمتٙمٚمؿ ومٞمف: وم٢من هذا 

ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل: إٟمف ُمٕمٜمك واطمد وأن  , احل٘مٞم٘م٦م آُمـ سمف ُمـ وضمف دون وضمفذم

ٚمقق ظمٚم٘مف اهلل ذم اهلقاء أو أطمدصمف ضمؼميؾ اًم٘مرآن اًمٕمريب مل يتٙمٚمؿ اهلل سمف: سمؾ هق خم

أومم سم٠من يٙمقن داظمال ومٞمٛمـ قمْمف اًم٘مرآن ورُم٤مه سم٤مإلومؽ وضمٕمؾ  ومٝمذا ,أو حمٛمد

 ...( إمم آظمر يمالُمف.وإُم٤م همػممه٤م ؽ ٚمَ وإُم٤م ُمَ  نَمٌ اًم٘مرآن اًمٕمريب يمالم خمٚمقق: إُم٤م سمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             54 
 

 افؽالم ظذ آشتعاذة

 ڄ ژ الم قمغم شمٗمًػم آؾمتٕم٤مذة, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:اًمٙم): ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ

[ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:   2١١ - ٠99إقمراف: ]ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک کژ

وىم٤مل  ,[98- 96اعم١مُمٜمقن: ]  ژ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڱ ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ گ        گ گ گ   ک ک ژشمٕم٤ممم: 

   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ       ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ   ں  ں

 [ .36- 34ومّمٚم٧م: ] ژ﮵ ﮴  ﮳   ﮲   ۓ ےۓ ے       ھ

ومٝمذه صمالث آي٤مت ًمٞمس هلـ راسمٕم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م, وهق أن اهلل ي٠مُمر سمٛمّم٤مٟمٕم٦م 

إمم اعمقادة  ًمٞمف, ًمػمده قمٜمف ـمٌٕمف اًمٓمٞم٥م إصؾاًمٕمدو اإلٟمز واإلطم٤ًمن إ

سمف ُمـ اًمٕمدو اًمِمٞمٓم٤مين ٓ حم٤مًم٦م: إذ ٓ ي٘مٌؾ ُمّم٤مٟمٕم٦م واعمّم٤موم٤مة, وي٠مُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة 

وٓ يٌتٖمل همػم هالك اسمـ آدم, ًمِمدة اًمٕمداوة سمٞمٜمف وسملم أسمٞمف آدم ُمـ  ,وٓ إطم٤ًمٟم٤م

 گ ک ک          ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ژ ىمٌؾ: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ڃ ڃ ڄڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ژ[ وىم٤مل: 27إقمراف: ] ژگ

 ھ ھ ژ[ وىم٤مل 6وم٤مـمر: ]  ژ چ   چ چ چ   ڃ ڃ
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[ , وىمد 5١اًمٙمٝمػ: ]  ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 مج ژأىمًؿ ًمٚمقاًمد إٟمف عمـ اًمٜم٤مصحلم, ويمذب, ومٙمٞمػ ُمٕم٤مُمٚمتف ًمٜم٤م وىمد ىم٤مل: 

[ , 83, 82ص: ]  ژ  مس خس حس جس مخ حخ جخ مح  جح

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ژشمٕم٤ممم:  وىم٤مل

 .[99, 98اًمٜمحؾ: ]  ژ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ

ذ سمٕمد اًم٘مراءة, واقمتٛمدوا قمغم فم٤مهر ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مراء وهمػمهؿ: ٟمتٕمق

وممـ ذه٥م إمم ذًمؽ محزة ومٞمام ؾمٞم٤مق أي٦م, وًمدومع اإلقمج٤مب سمٕمد ومراغ اًمٕم٤ٌمدة: 

اسمـ ىمٚمقىم٤م قمٜمف, وأسمق طم٤مشمؿ اًمًجًت٤مين, طمٙمك ذًمؽ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ يقؾمػ سمـ  ذيمره

 ."اًمٙم٤مُمؾ  "قمكم سمـ ضم٤ٌمرة اهلذزم اعمٖمريب ذم يمت٤مب 

٘مٚمف ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ وٟم ,وهق همري٥م-أيْم٤م-وروي قمـ أيب هريرة 

قمٛمر اًمرازي ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ ؾمػميـ ذم رواي٦م قمٜمف ىم٤مل: وهق ىمقل إسمراهٞمؿ 

اًمٜمخٕمل وداود سمـ قمكم إصٌٝم٤مين اًمٔم٤مهري, وطمٙمك اًم٘مرـمٌل قمـ أيب سمٙمر سمـ 

, أن اًم٘م٤مرئ يتٕمقذ سمٕمد اًمٗم٤محت٦م, واؾمتٖمرسمف اًمٕمريب قمـ اعمجٛمققم٦م قمـ ُم٤مًمؽ

ٕم٤م سملم اًمدًمٞمٚملم ؾمتٕم٤مذة أوٓ وآظمرا َجىمقل صم٤مًم٨م وهق آ لٙموطُم  ,اسمـ اًمٕمريب

 .ٟم٘مٚمف ومخر اًمديـ

واعمِمٝمقر اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أن آؾمتٕم٤مذة ًمدومع اًمقؾمقاس ومٞمٝم٤م, إٟمام 

 ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ژشمٙمقن ىمٌؾ اًمتالوة, وُمٕمٜمك أي٦م قمٜمدهؿ: 
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 ٻ ٻ ژأي: إذا أردت اًم٘مراءة يم٘مقًمف:  ,[98اًمٜمحؾ: ]  ژ ۀ ۀ ڻ

أي: إذا أردشمؿ  ,[6اعم٤مئدة: أي٦م ] ژ ڀ پ  پ پ پ

سمذًمؽ: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  ,اًم٘مٞم٤مم

طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن, قمـ  ,(1)طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ آشمش:سمـ طمٜمٌؾ 

, قمـ أيب اعمتقيمؾ اًمٜم٤مضمل, قمـ أيب ؾمٕمٞمد (2)قمكم سمـ قمكم اًمروم٤مقمل اًمٞمِمٙمري

ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٤مؾمتٗمتح صالشمف ويمؼم إذا ىم٤مم  , ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل اخلدري

 شاؾمٛمؽ, وشمٕم٤ممم ضمدك, وٓ إًمف همػمك ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك, وشم٤ٌمرك »ىم٤مل:

أقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ, ُمـ »صمالصم٤م, صمؿ ي٘مقل:  شاهلل ٓ إًمف إٓ»وي٘مقل: 

 .شاًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, ُمـ مهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثف 

قمـ قمكم سمـ امن, وىمد رواه أهؾ اًمًٜمـ إرسمٕم٦م ُمـ رواي٦م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞم

وىمد ومن  ,ُمذي: هق أؿمٝمر طمدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب, وىم٤مل اًمؽمقمكم, وهق اًمروم٤مقمل

 يمام رواه أسمق داود ,ًمٜمٗم٨م سم٤مًمِمٕمراهلٛمز سم٤معمقشم٦م وهل اخلٜمؼ, واًمٜمٗمخ سم٤مًمٙمؼم, وا

, قمـ قم٤مصؿ اًمٕمٜمزي, قمـ ٟم٤مومع (3)سمـ ُمرة واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم, قمـ قمٛمر

طملم دظمؾ ذم  اهلل  ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ, قمـ أسمٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: ومٞمف ًملم.  ((٠

    أسمق طم٤مشمؿ ٓ حيت٩م سمف.  ىم٤مل ((2

    ىم٤مل احل٤مومظ ُم٘مٌقل: أي إن شمقسمع, ومحديثف يٕمتؼم سمف.  ((3
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اهلل أيمؼم يمٌػما, صمالصم٤م, احلٛمد هلل يمثػما, صمالصم٤م, ؾمٌح٤من اهلل سمٙمرة  »اًمّمالة, ىم٤مل: 

ىم٤مل ش, وأصٞمال صمالصم٤م, اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ مهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثف 

 . قمٛمرو: ومهزه اعمقشم٦م, وٟمٗمخف اًمٙمؼم, وٟمٗمثف اًمِمٕمر

اسمـ ومْمٞمؾ, طمدصمٜم٤م قمٓم٤مء سمـ  وىم٤مل اسمـ ُم٤مضمف: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر, طمدصمٜم٤م

ىم٤مل:  اًم٤ًمئ٥م, قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل, قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل 

ىم٤مل: مهزه: ش, اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, ومهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثف »

  .قشم٦م, وٟمٗمثف: اًمِمٕمر, وٟمٗمخف: اًمٙمؼماعم

 وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ, طمدصمٜم٤م ذيؽ, قمـ يٕمغم سمـ

ي٘مقل: يم٤من رؾمقل اهلل  قمٓم٤مء, قمـ رضمؾ طمدصمف: أٟمف ؾمٛمع أسم٤م أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم

صمالث ُمرات,  شٓ إًمف إٓ اهلل »إذا ىم٤مم إمم اًمّمالة يمؼم صمالصم٤م, صمؿ ىم٤مل:  

أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من »صمؿ ىم٤مل:  ,, صمالث ُمراتشؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده »و

)شاًمرضمٞمؿ, ُمـ مهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثف
1). 

أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصكم ذم ُمًٜمده: طمدصمٜم٤م قمٌد وىم٤مل احل٤مومظ أسمق يٕمغم 

اهلل سمـ قمٛمر سمـ أسم٤من اًمٙمقذم, طمدصمٜم٤م قمكم سمـ هِم٤مم سمـ اًمؼميد قمـ يزيد سمـ زي٤مد, 

, قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم, قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم, قمـ أيب سمـ يمٕم٥م

, ومتٛمزع أٟمػ أطمدمه٤م همْم٤ٌم, وم٘م٤مل رؾمقل ىم٤مل: شمالطمك رضمالن قمٜمد اًمٜمٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وٕمٞمػ, ًمنميؽ واًمرضمؾ اعمٌٝمؿ.  ((٠
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إين ٕقمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ًمق ىم٤مًمف ذه٥م قمٜمف ُم٤م جيد: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من »: اهلل 

 .شاًمرضمٞمؿ

ويمذا رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م, قمـ يقؾمػ سمـ قمٞمًك اعمروزي, قمـ 

 .سمفاًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك, قمـ يزيد سمـ زي٤مد سمـ أيب اجلٕمد 

وىمد روى هذا احلدي٨م أمحد سمـ طمٜمٌؾ, قمـ أيب ؾمٕمٞمد, قمـ زائدة, وأسمق 

قؾمػ سمـ ُمقؾمك, قمـ ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد, واًمؽمُمذي, واًمٜم٤ًمئل داود قمـ ي

ُمـ -أيْم٤م-ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م قمـ سمٜمدار, قمـ اسمـ ُمٝمدي, قمـ اًمثقري, واًمٜم٤ًمئل 

طمدي٨م زائدة سمـ ىمداُم٦م, صمالصمتٝمؿ قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم, قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

, ومٖمْم٥م , ىم٤مل: اؾمت٥م رضمالن قمٜمد اًمٜمٌل أيب ًمٞمغم, قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

مه٤م همْم٤ٌم ؿمديدا طمتك ظمٞمؾ إزم أن أطمدمه٤م يتٛمزع أٟمٗمف ُمـ ؿمدة همْمٌف, أطمد

 ش,إين ٕقمٚمؿ يمٚمٛم٦م ًمق ىم٤مهل٤م ًمذه٥م قمٜمف ُم٤م جيد ُمـ اًمٖمْم٥م »: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من  »ىم٤مل: ُم٤م هل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

هذا ًمٗمظ و ,ىم٤مل: ومجٕمؾ ُمٕم٤مذ ي٠مُمره, وم٠مسمك وحمؽ, وضمٕمؾ يزداد همْم٤ٌم ش,اًمرضمٞمؿ 

وىم٤مل اًمؽمُمذي: ُمرؾمؾ, يٕمٜمل أن قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم مل يٚمؼ ُمٕم٤مذ  ,أيب داود

 سمـ ضمٌؾ, وم٢مٟمف ُم٤مت ىمٌؾ ؾمٜم٦م قمنميـ.ا

سمـ يمٕم٥م, يمام شم٘مدم  يَبِّ ىمٚم٧م: وىمد يٙمقن قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ؾمٛمٕمف ُمـ أُ 

 .اًم٘مّم٦م ؿمٝمده٤م همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦موسمٚمٖمف قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ, وم٢من هذه 
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خ٤مري: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم, طمدصمٜم٤م ضمرير, قمـ إقمٛمش, قمـ ىم٤مل اًمٌ

, قمدي سمـ صم٤مسم٧م, ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ سد: اؾمت٥م رضمالن قمٜمد اًمٜمٌل 

وٟمحـ قمٜمده ضمٚمقس, وم٠مطمدمه٤م ي٥ًم ص٤مطمٌف ُمٖمْم٤ٌم ىمد امحر وضمٝمف, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ًمق ىم٤مل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ  إين ٕقمٚمؿ يمٚمٛم٦م ًمق ىم٤مهل٤م ًمذه٥م قمٜمف ُم٤م جيد,» :

ىم٤مل: إين   وم٘م٤مًمقا ًمٚمرضمؾ: أٓ شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل رؾمقل اهلل  ش,ن اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤م

 .ًم٧ًم سمٛمجٜمقن

ـ ـمرق ُمتٕمددة, قمـ ُمع ُمًٚمؿ, وأيب داود, واًمٜم٤ًمئل, ُم-أيْم٤م-وىمد رواه 

 .إقمٛمش, سمف

وىمد ضم٤مء ذم آؾمتٕم٤مذة أطم٤مدي٨م يمثػمة يٓمقل ذيمره٤م ه٤مهٜم٤م, وُمقـمٜمٝم٤م يمت٤مب 

, أول ُم٤م ٟمزل أن ضمؼميؾ َي وِ رُ  وىمد ,ذيم٤مر وومْم٤مئؾ إقمامل, واهلل أقمٚمؿإ

  .أُمره سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سم٤مًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل 

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م, طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ  يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير:

ؾمٕمٞمد, طمدصمٜم٤م سمنم سمـ قمامرة, طمدصمٜم٤م أسمق روق, قمـ اًمْمح٤مك, قمـ قمٌد اهلل سمـ 

ىم٤مل:  ,اؾمتٕمذىم٤مل: ي٤م حمٛمد,  ىم٤مل: أول ُم٤م ٟمزل ضمؼميؾ قمغم حمٛمد  قم٤ٌمس

ىم٤مل: ىمؾ: سمًؿ اهلل اًمرمحـ صمؿ  شًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿأؾمتٕمٞمذ سم٤مهلل ا»

ىم٤مل قمٌد اهلل: وهل أول ؾمقرة أٟمزهل٤م   ژ ڇ ڇ چ چ چ ژصمؿ ىم٤مل:  ,اًمرطمٞمؿ
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ف, وم٢من ٕمرَ وهذا إصمر همري٥م, وإٟمام ذيمرٟم٤مه ًمٞمُ  ,, سمٚم٤ًمن ضمؼميؾاهلل قمغم حمٛمد 

 أقمٚمؿ.ذم إؾمٜم٤مده وٕمٗم٤م واٟم٘مٓم٤مقم٤م, واهلل 

: وَجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن آؾمتٕم٤مذة ُمًتح٦ٌم ًمٞم٧ًم سمٛمتحتٛم٦م ي٠مصمؿ مسلفة

شم٤مريمٝم٤م, وطمٙمك ومخر اًمديـ قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وضمقهب٤م ذم اًمّمالة وظم٤مرضمٝم٤م 

يمٚمام أراد اًم٘مراءة ىم٤مل: وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: إذا شمٕمقذ ُمرة واطمدة ذم قمٛمره وم٘مد يمٗمك 

  ژ ھ ژأي٦م:  ذم إؾم٘م٤مط اًمقضمقب, واطمت٩م ومخر اًمديـ ًمٕمٓم٤مء سمٔم٤مهر

اًمِمٞمٓم٤من  َذَّ  رأُ دْ قمٚمٞمٝم٤م, وٕهن٤م شمَ  وهق أُمر فم٤مهره اًمقضمقب وسمٛمقافم٦ٌم اًمٜمٌل 

تٕم٤مذة أطمقط وهق أطمد وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م, وٕن آؾم

دون أُمتف,  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يم٤مٟم٧م واضم٦ٌم قمغم اًمٜمٌل  ,ُم٤ًمًمؽ اًمقضمقب

قذ ًم٘مٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم أول قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ٓ يتٕمقذ ذم اعمٙمتقسم٦م ويتٕم َل ٙمِ وطُم 

 ًمٞمٚم٦م ُمٜمف.

جيٝمر سم٤مًمتٕمقذ, وإن أه ومال يي, وىم٤مل  : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم اإلُمالءمسلفة

ذم إم سم٤مًمتخٞمػم ٕٟمف أه اسمـ قمٛمر وضمٝمر أسمق هريرة, واظمتٚمػ ىمقل اًمِم٤مومٕمل 

ومٞمام قمدا اًمريمٕم٦م إومم: هؾ يًتح٥م اًمتٕمقذ ومٞمٝم٤م؟ قمغم ىمقًملم, ورضمح قمدم 

وم٢مذا ىم٤مل اعمًتٕمٞمذ: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ يمٗمك  ,أقمٚمؿٓؾمتح٤ٌمب, واهلل ا

سمٕمْمٝمؿ: أقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ, وىم٤مل  ذًمؽ قمٜمد اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م وزاد

آظمرون: سمؾ ي٘مقل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ إن اهلل هق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ, 
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 ُمـ ىم٤مًمف اًمثقري وإوزاقمل وطمٙمل قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ي٘مقل: أؾمتٕمٞمذ سم٤مهلل

اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ عمٓم٤مسم٘م٦م أُمر أي٦م وحلدي٨م اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس اعمذيمقر, 

 وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م, يمام شم٘مدم, أومم سم٤مٓشم٤ٌمع ُمـ هذا, واهلل أقمٚمؿ.

وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م  ,: صمؿ آؾمتٕم٤مذة ذم اًمّمالة إٟمام هل ًمٚمتالوةمسلفة

وإن يم٤من ٓ ي٘مرأ,  سمؾ ًمٚمّمالة, ومٕمغم هذا يتٕمقذ اعم٠مُمقم وىم٤مل أسمق يقؾمػ: ,وحمٛمد

ويتٕمقذ ذم اًمٕمٞمد سمٕمد اإلطمرام وىمٌؾ شمٙمٌػمات اًمٕمٞمد, واجلٛمٝمقر سمٕمده٤م ىمٌؾ 

 اًم٘مراءة.

وُمـ ًمٓم٤مئػ آؾمتٕم٤مذة أهن٤م ـمٝم٤مرة ًمٚمٗمؿ مم٤م يم٤من يتٕم٤مـم٤مه ُمـ اًمٚمٖمق 

واًمروم٨م, وشمٓمٞمٞم٥م ًمف وهتٞم١م ًمتالوة يمالم اهلل وهل اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل واقمؽماف ًمف 

ُم٘م٤موُم٦م هذا اًمٕمدو اعمٌلم اًم٤ٌمـمٜمل اًمذي ٓ  سم٤مًم٘مدرة وًمٚمٕمٌد سم٤مًمْمٕمػ واًمٕمجز قمـ

ى دارَ ي٘مدر قمغم ُمٜمٕمف ودومٕمف إٓ اهلل اًمذي ظمٚم٘مف, وٓ ي٘مٌؾ ُمّم٤مٟمٕم٦م, وٓ يُ 

سم٤مإلطم٤ًمن, سمخالف اًمٕمدو ُمـ ٟمقع اإلٟم٤ًمن يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ آي٤مت اًم٘مرآن ذم 

 ەئ  ائ ىائ ى ې ې ې ې ژصمالث ُمـ اعمث٤مين, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٧م اعمالئٙم٦م عم٘م٤مشمٚم٦م اًمٕمدو اًمٌنمي يقم , وىمد ٟمزًم[65اإلهاء: ]  ژ وئ ەئ

سمدر, وُمـ ىمتٚمف اًمٕمدو اًمٌنمي يم٤من ؿمٝمٞمدا, وُمـ ىمتٚمف اًمٕمدو اًم٤ٌمـمٜمل يم٤من ـمريدا, 

وُمـ همٚمٌف اًمٕمدو اًمٔم٤مهر يم٤من ُم٠مضمقرا, وُمـ ىمٝمره اًمٕمدو اًم٤ٌمـمـ يم٤من ُمٗمتقٟم٤م أو 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             62 
 

ُمقزورا, وعم٤م يم٤من اًمِمٞمٓم٤من يرى اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٞم٨م ٓ يراه اؾمتٕم٤مذ ُمٜمف سم٤مًمذي 

 يراه اًمِمٞمٓم٤من.يراه وٓ 

: وآؾمتٕم٤مذة هل آًمتج٤مء إمم اهلل وآًمتّم٤مق سمجٜم٤مسمف ُمـ ذ يمؾ ذي ؾصؾ

ذ, واًمٕمٞم٤مذة شمٙمقن ًمدومع اًمنم, واًمٚمٞم٤مذ يٙمقن ًمٓمٚم٥م ضمٚم٥م اخلػم يمام ىم٤مل 

 اعمتٜمٌل:

 اذرهــــومـ أظقذ بف ممـ أح          قذ بف ؾقام أؤمؾف ـــــــــيا مـ أف

  وٓ هيقضقن ظظام أكت جابره           ٓ جيز افـاس ظظام أكت ـارسه 
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 معـك آشتعاذة :ؾصؾ                            

وُمٕمٜمك أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, أي: أؾمتجػم سمجٜم٤مب اهلل ُمـ 

سمف, اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ أن ييين ذم ديٜمل أو دٟمٞم٤مي, أو يّمدين قمـ ومٕمؾ ُم٤م أُمرت 

أو حيثٜمل قمغم ومٕمؾ ُم٤م هنٞم٧م قمٜمف: وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٙمٗمف قمـ اإلٟم٤ًمن إٓ اهلل: 

سم٢مؾمداء اجلٛمٞمؾ إًمٞمف, ًمػمده  مم سمٛمّم٤مٟمٕم٦م ؿمٞمٓم٤من اإلٟمس وُمداراشمفوهلذا أُمر اهلل شمٕم٤م

ـمٌٕمف قمام هق ومٞمف ُمـ إذى, وأُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سمف ُمـ ؿمٞمٓم٤من اجلـ ٕٟمف ٓ ي٘مٌؾ 

ف قمٜمؽ إٓ اًمذي ظمٚم٘مف, سم٤مًمٓمٌع وٓ يٙمٗم رؿمقة وٓ ي١مصمر ومٞمف َجٞمؾ: ٕٟمف ذير

ذم صمالث آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ٓ أقمٚمؿ هلـ راسمٕم٦م, ىمقًمف ذم إقمراف:  لُّ وهذا اعمٕمٜمِ 

[ , ومٝمذا ومٞمام ٠99إقمراف: ] ژ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄژ

 ڇ ڇ   ڇ ڇ چ ژيتٕمٚمؼ سمٛمٕم٤مُمٚم٦م إقمداء ُمـ اًمٌنم, صمؿ ىم٤مل: 

ىمد  "قرة [ , وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾم2١١إقمراف: ] ژ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ژ: "أومٚمح اعم١مُمٜمقن 

 96اعم١مُمٜمقن: ] ژ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

  کک  ڑ  ڑ ژ ژ ژ: "طمؿ اًمًجدة  "[ , وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة 98-

   ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ گ        گ گ گ   ک ک

 ے       ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ       ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ

واًمِمٞمٓم٤من ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب  ,[36- 34ومّمٚم٧م: ] ژ ﮵ ﮴ ﮳   ﮲   ۓ ےۓ
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ُمِمتؼ ُمـ ؿمٓمـ إذا سمٕمد, ومٝمق سمٕمٞمد سمٓمٌٕمف قمـ ـم٤ٌمع اًمٌنم, وسمٕمٞمد سمٗمً٘مف قمـ يمؾ 

ظمػم, وىمٞمؾ: ُمِمتؼ ُمـ ؿم٤مط ٕٟمف خمٚمقق ُمـ ٟم٤مر, وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: يمالمه٤م 

صحٞمح ذم اعمٕمٜمك, وًمٙمـ إول أصح, وقمٚمٞمف يدل يمالم اًمٕمرب: ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ 

 :ّمٚم٧م ذم ذيمر ُم٤م أويت ؾمٚمٞمامنأيب اًم

  ثؿ يؾؼك يف افسجـ وإؽالل              أيام صاضـ ظصاه ظؽاه 

 وم٘م٤مل: أيام ؿم٤مـمـ, ومل ي٘مؾ: أيام ؿم٤مئط.

وهق: زي٤مد سمـ قمٛمرو سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضم٤مسمر سمـ و٤ٌمب -وىم٤مل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين 

 :-سمـ يرسمقع سمـ ُمرة سمـ ؾمٕمد سمـ ذسمٞم٤من

 ؾباكت وافػماد هبا رهغ              كلت بسعاد ظـؽ كقى صطقن 

 ي٘مقل: سمٕمدت هب٤م ـمريؼ سمٕمٞمدة.

ؾ اًمِمٞمٓم٤من وًمق يم٤من ٕمْ ؾ ومِ ٕمَ وىم٤مل ؾمٞمٌقيف: اًمٕمرب شم٘مقل: شمِمٞمٓمـ ومالن إذا ومَ 

اًمّمحٞمح: وهلذا  ُمِمتؼ ُمـ اًمٌٕمد قمغم واًمِمٞمٓم٤من ,طٞمَّ ُمـ ؿم٤مط ًم٘م٤مًمقا: شمَِم 

 ٹ ژ: مترد ُمـ ضمٜمل وإٟمز وطمٞمقان ؿمٞمٓم٤مٟم٤م, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم يًٛمقن يمؾ ُم٤م

 ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ

ىم٤مل: ىم٤مل  ذر وذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد, قمـ أيب ,[٠٠2إٟمٕم٤مم: ] ژ ڃ
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 وَ , وم٘مٚم٧م: أَ شي٤م أسم٤م ذر, شمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ »: رؾمقل اهلل 

)شٟمٕمؿ »ًمإلٟمس ؿمٞم٤مـملم؟ ىم٤مل: 
1).  

ع ي٘مٓم»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل -أيْم٤م-وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر 

اًمٙمٚم٥م  وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م سم٤مل ش,اًمّمالة اعمرأة واحلامر واًمٙمٚم٥م إؾمقد

وىم٤مل اسمـ وه٥م:  ش,اًمٙمٚم٥م إؾمقد ؿمٞمٓم٤من»وم٘م٤مل:  إؾمقد ُمـ إمحر وإصٗمر

 أؾمٚمؿ, قمـ أسمٞمف, أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبأظمؼمين هِم٤مم سمـ ؾمٕمد, قمـ زيد سمـ 

ا, ومٜمزل ٓ شمٌخؽمريم٥م سمرذوٟم٤م, ومجٕمؾ يتٌخؽم سمف, ومجٕمؾ ٓ ييسمف ومال يزداد إ

 ,ٓم٤من, ُم٤م ٟمزًم٧م قمٜمف طمتك أٟمٙمرت ٟمٗمزإٓ قمغم ؿمٞم قمٜمف, وىم٤مل: ُم٤م محٚمتٛمقين

  .صحٞمح إؾمٜم٤مده

واًمرضمٞمؿ: ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل, أي: أٟمف ُمرضمقم ُمٓمرود قمـ اخلػم يمٚمف, يمام 

[ , 5اعمٚمؽ: ] ژ ک ک ڑ  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ڄ ڄ    ڦ ڦ         ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ          چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ٱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠١- 6اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

 ڀ ڀ          ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٕمٞمػ ومٞمف قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من, واًم٘م٤مؾمؿ أسمق قمٌد اًمرمحـ. ((٠
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, إمم همػم ذًمؽ [٠8- ٠6احلجر: ] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ُمـ أي٤مت.

٤ٌمئ٨م وإول ؿ: ٕٟمف يرضمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمقؾم٤موس واخلوىمٞمؾ: رضمٞمؿ سمٛمٕمٜمك راضم

 اهـ.(أؿمٝمر
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    افبسؿؾةافؽالم ظذ        
 

  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ :ؿقفف تعاػ      

اومتتح هب٤م اًمّمح٤مسم٦م يمت٤مب اهلل, واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م ) :ىم٤مل اسمـ يمثػم

سمٕمض آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ, صمؿ اظمتٚمٗمقا: هؾ هل آي٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم أول يمؾ ؾمقرة, 

سمٕمض آي٦م ُمـ أول يمؾ ؾمقرة, أو  أو ُمـ أول يمؾ ؾمقرة يمت٧ٌم ذم أوهل٤م, أو أهن٤م

قمغم  ,آي٦م؟ يمت٧ٌم ًمٚمٗمّمؾ, ٓ أهن٤م أهن٤م يمذًمؽ ذم اًمٗم٤محت٦م دون همػمه٤م, أو أهن٤م إٟمام

 أىمقال ًمٚمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م, وذًمؽ ُمًٌقط ذم همػم هذا اعمقوع.

 أن رؾمقل اهلل وذم ؾمٜمـ أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح, قمـ اسمـ قم٤ٌمس

, ژ ھ  ھ ھ    ھ ژيم٤من ٓ يٕمرف ومّمؾ اًمًقرة طمتك يٜمزل قمٚمٞمف 

ي ُمرؾمال قمـ وِ وأظمرضمف احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم ُمًتدريمف أيْم٤م, ورُ 

ىمرأ  وذم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م, قمـ أم ؾمٚمٛم٦م: أن رؾمقل اهلل  ,ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

اًمًٌٛمٚم٦م ذم أول اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة وقمده٤م آي٦م, ًمٙمٜمف ُمـ رواي٦م قمٛمر سمـ ه٤مرون 

وروى ًمف , سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م, قمٜمٝم٤ماًمٌٚمخل, وومٞمف وٕمػ, قمـ اسمـ ضمري٩م, قمـ ا

ى ُمثٚمف قمـ قمكم واسمـ قم٤ٌمس ورو ,ٓمٜمل ُمت٤مسمٕم٤م, قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤ماًمدارىم

قمٜمف أهن٤م آي٦م ُمـ يمؾ ؾمقرة إٓ سمراءة: اسمـ قم٤ٌمس, واسمـ  َل ٙمِ وممـ طُم  ,وهمػممه٤م

وُمـ اًمت٤مسمٕملم: قمٓم٤مء, وـم٤موس, , قمٛمر, واسمـ اًمزسمػم, وأسمق هريرة, وقمكم
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هري, وسمف ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك, وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم, وُمٙمحقل, واًمز

واًمِم٤مومٕمل, وأمحد سمـ طمٜمٌؾ, ذم رواي٦م قمٜمف, وإؾمح٤مق سمـ راهقيف, وأسمق قمٌٞمد 

وىم٤مل ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مهبام: ًمٞم٧ًم آي٦م  ,اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم, رمحٝمؿ اهلل

ُمـ اًمٗم٤محت٦م وٓ ُمـ همػمه٤م ُمـ اًمًقر, وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم ىمقل, ذم سمٕمض ـمرق 

ٗم٤محت٦م وًمٞم٧ًم ُمـ همػمه٤م, وقمٜمف أهن٤م سمٕمض آي٦م ُمـ أول يمؾ ُمذهٌف: هل آي٦م ُمـ اًم

 ؾمقرة, ومه٤م همري٤ٌمن.

ذه رواي٦م قمـ وىم٤مل داود: هل آي٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم أول يمؾ ؾمقرة ٓ ُمٜمٝم٤م, وه

وطمٙم٤مه أسمق سمٙمر اًمرازي, قمـ أيب احلًـ اًمٙمرظمل, ومه٤م  ,اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 .٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م أم ٤ٓم يتٕمٚمؼ سمٙمقهنهذا ُم ,٤مسمر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م, رمحٝمؿ اهللُمـ أيم
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 بافبسؿؾةاجلفر يف افؼقل                      

وم٠مُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلٝمر هب٤م, ومٛمٗمرع قمغم هذا: ومٛمـ رأى أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ  

أوهل٤م, وأُم٤م ُمـ ىم٤مل سم٠مهن٤م ُمـ  ر هب٤م, ويمذا ُمـ ىم٤مل: إهن٤م آي٦م ُمـاًمٗم٤محت٦م ومال جيٝم

, إمم أٟمف جيٝمر هب٤م ُمع اًمٗم٤محت٦م أوائؾ اًمًقر وم٤مظمتٚمٗمقا: ومذه٥م اًمِم٤مومٕمل

٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم ؾمٚمٗم٤م سم٦م واًمتواًمًقرة, وهق ُمذه٥م ـمقائػ ُمـ اًمّمح٤م

, ومجٝمر هب٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمق هريرة, واسمـ قمٛمر, واسمـ قم٤ٌمس, وُمٕم٤موي٦م, وظمٚمٗم٤م

وطمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم, واًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمٛمر وقمكم, وٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م قمـ اخلٚمٗم٤مء 

وُمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ  ,سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم, وهق همري٥م إرسمٕم٦م, وهؿ: أسمق

أيب ىمالسم٦م, واًمزهري, وقمكم سمـ احلًلم, واسمٜمف حمٛمد, ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم, وقمٙمرُم٦م, و

وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م, وقمٓم٤مء, وـم٤موس, وجم٤مهد, وؾم٤ممل, وحمٛمد سمـ يمٕم٥م 

اًم٘مرفمل, وأيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم, وأيب وائؾ, واسمـ ؾمػميـ, وحمٛمد 

سمـ اعمٜمٙمدر, وقمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس, واسمٜمف حمٛمد, وٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر, 

ؾمٚمؿ, وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز, وإزرق سمـ ىمٞمس, وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م, وزيد سمـ أ

زاد اًمٌٞمٝم٘مل: وقمٌد اهلل  ,ٙمحقل, وقمٌد اهلل سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرنوأيب اًمِمٕمث٤مء, وُم

 زاد اسمـ قمٌد اًمؼم: وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر. ,صٗمقان, وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦مسمـ 

وم٘مد  واحلج٦م ذم ذًمؽ أهن٤م سمٕمض اًمٗم٤محت٦م, ومٞمجٝمر هب٤م يم٤ًمئر أسمٕم٤موٝم٤م, وأيْم٤م

روى اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام, واحل٤ميمؿ ذم 
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أٟمف صغم ومجٝمر ذم ىمراءشمف سم٤مًمًٌٛمٚم٦م, وىم٤مل سمٕمد أن  ُمًتدريمف, قمـ أيب هريرة

ًمدارىمٓمٜمل واخلٓمٞم٥م وصححف ا, ومرغ: إين ٕؿمٌٝمٙمؿ صالة سمرؾمقل اهلل 

 .ؿواًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه

ومال يّمح اجلٝمر هب٤م قمـ  ىمٚم٧م: ىمد أقمؾ احلدي٨م سمتٗمرد ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر هب٤م:

 أًمٌت٦م.  رؾمقل اهلل

يم٤من  : أن رؾمقل اهلل وروى أسمق داود واًمؽمُمذي, قمـ اسمـ قم٤ٌمس

صمؿ ىم٤مل اًمؽمُمذي: وًمٞمس إؾمٜم٤مده , ژ ھ  ھ ھ    ھ ژسمـ يٗمتتح اًمّمالة

 سمذاك .

ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  وىمد رواه احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف, قمـ اسمـ قم٤ٌمس

  .(1)٤مل: صحٞمح, صمؿ ىمژ ھ  ھ ھ    ھ ژسمـجيٝمر   

رؾمقل  أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمراءة وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري, قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

    ھ ژيٛمد  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژوم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ىمراءشمف ُمدا, صمؿ ىمرأ  اهلل 

 .(2)ژ ھ ژ, ويٛمد  ژ  ھ ژ, ويٛمد  ژ ھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمٞمس سمّمحٞمح. ((٠

 وهذا ًمٞمس ومٞمف أٟمف ضمٝمر هب٤م ذم اًمّمالة. ((2
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وذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد, وؾمٜمـ أيب داود, وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م, وُمًتدرك 

 ھ    ھ ژي٘مٓمع ىمراءشمف:  : يم٤من رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م احل٤ميمؿ, قمـ أم ؾمٚمٛم٦م

   ٺ ٺ ژ ژ ھ  ھ ژ  ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژ ژ ھ  ھ

 وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: إؾمٜم٤مده صحٞمح. ,ژ ٺ

: أن ُمٕم٤موي٦م , واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف, قمـ أٟمسوروى اًمِم٤مومٕمل

صغم سم٤معمديٜم٦م, ومؽمك اًمًٌٛمٚم٦م, وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ُمـ طميه ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ذًمؽ, ومٚمام 

 ٛمؾ.صغم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م سمً

وذم هذه إطم٤مدي٨م, وأصم٤مر اًمتل أوردٟم٤مه٤م يمٗم٤مي٦م وُم٘مٜمع ذم آطمتج٤مج 

هلذا اًم٘مقل قمام قمداه٤م, وم٠مُم٤م اعمٕم٤مرو٤مت واًمرواي٤مت اًمٖمري٦ٌم, وشمٓمري٘مٝم٤م, وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م 

 وشمْمٕمٞمٗمٝم٤م, وشم٘مريره٤م, ومٚمف ُمقوع آظمر.

وذه٥م آظمرون إمم أٟمف ٓ جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ذم اًمّمالة, وهذا هق اًمث٤مسم٧م قمـ 

٦م وقمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ, وـمقائػ ُمـ ؾمٚمػ اًمت٤مسمٕملم واخلٚمػ, وهق اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم

 ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م, واًمثقري, وأمحد سمـ طمٜمٌؾ.

ا, ا وٓ ه  وقمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: أٟمف ٓ ي٘مرأ اًمًٌٛمٚم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م, ٓ ضمٝمرً 

 ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل  واطمتجقا سمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ, قمـ قم٤مئِم٦م

وسمام ذم  ,ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژـيٗمتتح اًمّمالة سم٤مًمتٙمٌػم, واًم٘مراءة سم
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, وأيب سمٙمر , ىم٤مل: صٚمٞم٧م ظمٚمػ اًمٜمٌل اًمّمحٞمحلم, قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

وعمًٚمؿ: ٓ  ,ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژـسموقمٛمر وقمثامن, ومٙم٤مٟمقا يًتٗمتحقن 

وٟمحقه ذم  ,ذم أول ىمراءة وٓ ذم آظمره٤م  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژيذيمرون 

 . اًمًٜمـ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ

٦م وهل ىمري٦ٌم: ٕهنؿ أَجٕمقا هذه اعم٠ًمًم رمحٝمؿ اهلل, ذم ومٝمذه ُمآظمذ إئٛم٦م

 اهـ.(صح٦م صالة ُمـ ضمٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وُمـ أه, وهلل احلٛمد واعمٜم٦م قمغم

هذه اعم٠ًمًم٦م يمام ذم اعمجٛمقع  وىمد أؿمٌع ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

سيح ٓ  أُم٤م طمدي٨م أٟمس ذم ٟمٗمل اجلٝمر ومٝمق: )(, وم٘م٤مل437-22/4٠١)

صٚمٞم٧م ظمٚمػ »صحٞمحف وم٘م٤مل ومٞمف:  حيتٛمؾ هذا اًمت٠مويؾ وم٢مٟمف ىمد رواه ُمًٚمؿ ذم

 ڎ  ڌ ڌ ژـوأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٙم٤مٟمقا يًتٗمتحقن سم  اًمٜمٌل

ذم أول ىمراءة وٓ ذم  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژٓ يذيمرون  ژ ڎ

وهذا اًمٜمٗمل ٓ جيقز إٓ ُمع اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ٓ جيقز سمٛمجرد يمقٟمف مل يًٛمع  ش,آظمره٤م

صٚمٞم٧م »ُمًٚمؿ: واًمٚمٗمظ أظمر اًمذي ذم صحٞمح  ,إُمٙم٤من اجلٝمر سمال ؾمامع ُمع

وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٚمؿ أؾمٛمع أطمدا ُمٜمٝمؿ جيٝمر أو ىم٤مل:  ظمٚمػ اًمٜمٌل 

إٓ هذا  روَ ومٝمذا ٟمٗمل ومٞمف اًمًامع وًمق مل يُ ش,  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ ـيّمكم سم

 يم٤من ي٘مرأ ضمٝمرا وٓ يًٛمع أٟمس ًمقضمقه: اًمٚمٗمظ مل جيز شم٠مويٚمف سم٠من اًمٜمٌل 
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يٗمٕمٚمف إذ ٓ  اًمٜمٌل أطمده٤م: أن أٟم٤ًم إٟمام روى هذا ًمٞمٌلم هلؿ ُم٤م يم٤من  

همرض ًمٚمٜم٤مس ذم ُمٕمروم٦م يمقن أٟمس ؾمٛمع أو مل يًٛمع إٓ ًمٞمًتدًمقا سمٕمدم ؾمامقمف 

قمغم قمدم اعمًٛمقع ومٚمق مل يٙمـ ُم٤م ذيمره دًمٞمال قمغم ٟمٗمل ذًمؽ مل يٙمـ أٟمس ًمػموي 

  .قا يروون ُمثؾ هذا اًمذي ٓ يٗمٞمدهؿؿمٞمئ٤م ٓ وم٤مئدة هلؿ ومٞمف وٓ يم٤مٟم

وم٢مذا  ,يدرك ًمٕمرف قمغم قمدم ُم٤م ملاًمث٤مين: أن ُمثؾ هذا اًمٚمٗمظ ص٤مر دآ ذم ا

ىم٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أو ُم٤م رأيٜم٤م عم٤م ؿم٠مٟمف أن يًٛمٕمف ويراه يم٤من ُم٘مّمقده سمذًمؽ ٟمٗمل 

ضمرت اًمٕم٤مدة  وُمٕمٚمقم أٟمف دًمٞمؾ ومٞمام ,ه وذيمر ٟمٗمل اإلدراك دًمٞمؾ قمغم ذًمؽوضمقد

 .سم٤مًمقضمف اًمث٤مًم٨موهذا ئمٝمر  سم٢مدرايمف

 طملم ىمدم اًمٜمٌل   وهق أن أٟم٤ًم يم٤من خيدم اًمٜمٌل :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

ويم٤من يدظمؾ قمغم ٟم٤ًمئف ىمٌؾ احلج٤مب ويّمحٌف طميا  ,إمم أن ُم٤متاعمديٜم٦م 

أومٞمٛمٙمـ ُمع هذا  ,حت٧م ٟم٤مىمتف يًٞمؾ قمٚمٞمف ًمٕم٤مهب٤م وؾمٗمرا ويم٤من طملم طم٩م اًمٜمٌل 

جيٝمر هب٤م ُمع يمقٟمف جيٝمر  اًم٘مرب اخل٤مص واًمّمح٦ٌم اًمٓمقيٚم٦م أن ٓ يًٛمع اًمٜمٌل 

ٛمر صمؿ إٟمف صح٥م أسم٤م سمٙمر وقم ,يٕمٚمؿ سم٤مًميورة سمٓمالٟمف ذم اًمٕم٤مدة هب٤م هذا مم٤م

وٓ يم٤من يٛمٙمـ ُمع ـمقل ُمدهتؿ أهنؿ  ,وقمثامن وشمقمم ٕيب سمٙمر وقمٛمر وٓي٤مت

إٓ  روِ ًمق مل يَ  ,ذًمؽ ومتٌلم أن هذا حتريػ ٓ شم٠مويؾيم٤مٟمقا جيٝمرون وهق ٓ يًٛمع 

هب٤م وهق يٗمْمؾ هذه اًمرواي٦م ومٙمٞمػ وأظمر سيح ذم ٟمٗمل اًمذيمر  :هذا اًمٚمٗمظ

يٗمتتحقن اًمّمالة » ويمال اًمروايتلم يٜمٗمل شم٠مويؾ ُمـ شم٠مول ىمقًمف: ,إظمرى
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يٗمتتحقن »أٟمف أراد اًمًقرة وم٢من ىمقًمف:  ,شژ ڎ ڎ  ڌ ڌژـسم

ذم أول   ژ ھ  ھ ھ    ھ ژٓ يذيمرون  ژ ڎ ڎ  ڌ ڌژـسم

 سيح أٟمف ذم ىمّمد آومتت٤مح سم٤مٔي٦م ٓ سمًقرة اًمٗم٤محت٦م اًمتل ش,ىمراءة وٓ ذم آظمره٤م

 ,ًمق يم٤من ُم٘مّمقده ذًمؽ ًمتٜم٤مىمض طمديث٤مهإذ  ,ژ ھ  ھ ھ    ھ ژأوهل٤م 

يْم٤م وم٢من اومتت٤مح اًمّمالة سم٤مًمٗم٤محت٦م ىمٌؾ اًمًقرة هق ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمٕم٤مم اًمذي وأ

يٕمرومف اخل٤مص واًمٕم٤مم يمام يٕمٚمٛمقن أن اًمريمقع ىمٌؾ اًمًجقد وَجٞمع إئٛم٦م همػم 

وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن يٗمٕمٚمقن هذا ًمٞمس ذم ٟم٘مؾ ُمثؾ هذا وم٤مئدة وٓ  اًمٜمٌل 

ًمؽ وًمٞمس هذا مم٤م ي٠ًمل قمٜمف هذا مم٤م حيت٤مج ومٞمف إمم ٟم٘مؾ أٟمس وهؿ ىمد ؾم٠مًمقه قمـ ذ

وَجٞمع إئٛم٦م ُمـ أُمراء إُمّم٤مر واجلٞمقش وظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمزسمػم 

وهمػمهؿ ممـ أدريمف أٟمس يم٤مٟمقا يٗمتتحقن سم٤مًمٗم٤محت٦م ومل يِمتٌف هذا قمغم أطمد وٓ 

وإٟمام ُمثؾ ذًمؽ  ,ّمد شمٕمريٗمٝمؿ هبذا وأهنؿ ؾم٠مًمقه قمٜمفؿمؽ: ومٙمٞمػ ئمـ أن أٟم٤ًم ىم

اًمٔمٝمر أرسمٕم٤م واًمٕمٍم أرسمٕم٤م واعمٖمرب صمالصم٤م أو ي٘مقل: ُمثؾ أن ي٘م٤مل: ومٙم٤مٟمقا يّمٚمقن 

أو ي٘مقل:  ,ومٙم٤مٟمقا جيٝمرون ذم اًمٕمِم٤مءيـ واًمٗمجر وخي٤مومتقن ذم صاليت اًمٔمٝمريـ

وُمثؾ طمدي٨م أٟمس طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ,ٝمرون ذم إوًمٞملم دون إظمػمشملمومٙم٤مٟمقا جي

يم٤من يٗمتتح اًمّمالة سم٤مًمتٙمٌػم واًم٘مراءة   أن اًمٜمٌل» :اًمذي ذم اًمّمحٞمح أيْم٤م

يٗمتح اًم٘مراءة » َي وِ إمم آظمره وىمد رُ  ش,ژ ڎ ڎ  ڌ ڌژـسم

ش,  ژ ٺ   ٺ ٺ ژ ژ ھ  ھ ژ ژ ڎ ڎ  ڌ ڌژـسم
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٨م أٟمس ٟمٗمل ًم٘مراءهت٤م أي٦م: ًمٙمـ ُمع هذا ًمٞمس ذم طمدي وهذا سيح ذم إرادة

وهذا إٟمام ش, ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ ـومٙم٤مٟمقا ٓ جيٝمرون سم» يوها: ٕٟمف رُ 

ومٝمق إٟمام يٜمٗمل ُم٤م يٛمٙمٜمف اًمٕمٚمؿ  ش, ٓ يذيمرون »وأُم٤م اًمٚمٗمظ أظمر  ,ٟمٗمك هٜم٤م اجلٝمر

 ,ًٛمع ُمع اًم٘مرب قمٚمؿ أهنؿ مل جيٝمرواسم٤مٟمتٗم٤مئف وذًمؽ ُمقضمقد ذم اجلٝمر وم٢مٟمف إذا مل ي

وأُم٤م يمقن اإلُم٤مم مل ي٘مرأه٤م ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ إدرايمف إٓ إذا مل يٙمـ ًمف سملم اًمتٙمٌػم 

واًم٘مراءة ؾمٙمت٦م يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ها: وهلذا اؾمتدل سمحدي٨م أٟمس قمغم قمدم 

ءة ُمـ مل ير هٜم٤مك ؾمٙمقشم٤م يمامًمؽ وهمػمه: ًمٙمـ ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ اًم٘مرا

: أرأي٧م ؾمٙمقشمؽ سملم اًمتٙمٌػم أٟمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل طمدي٨م أيب هريرة

وذم اًمًٜمـ ُمـ طمدي٨م  ,إمم آظمره شأىمقل: يمذا ويمذا»واًم٘مراءة ُم٤مذا شم٘مقل؟ ىم٤مل: 

يًتٕمٞمذ وإذا وومٞمٝم٤م أٟمف يم٤من  ,ػممه٤م: أٟمف يم٤من يًٙم٧م ىمٌؾ اًم٘مراءةقمٛمران وأيب وهم

يم٤من ًمف ؾمٙمقت مل يٛمٙمـ أٟم٤ًم أن يٜمٗمل ىمراءهت٤م ذم ذًمؽ اًمًٙمقت ومٞمٙمقن ٟمٗمٞمف 

ًمٚمذيمر وإظم٤ٌمره سم٤مومتت٤مح اًم٘مراءة هب٤م إٟمام هق ذم اجلٝمر ويمام أن اإلُم٤ًمك قمـ اجلٝمر 

ُمع اًمذيمر ها يًٛمك ؾمٙمقشم٤م يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ومٞمّمٚمح أن ي٘م٤مل: مل ي٘مرأه٤م 

ًٙمقت وًمٗمظ ٟمٗمل اًمذيمر واًم٘مراءة: ُمدًمقهلام ومل يذيمره٤م: أي ضمٝمرا: وم٢من ًمٗمظ اًم

اًمذي ذم اًمًٜمـ: أٟمف ؾمٛمع  وي١ميد هذا طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ,هٜم٤م واطمد

اسمٜمف جيٝمر هب٤م وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف وىم٤مل: ي٤م سمٜمل إي٤مك واحلدث وذيمر أٟمف صغم ظمٚمػ اًمٜمٌل 

ومٝمذا ُمٓم٤مسمؼ حلدي٨م أٟمس  ,وأيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٚمؿ يٙمقٟمقا جيٝمرون هب٤م 

وأيْم٤م ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن اجلٝمر هب٤م مم٤م شمتقاومر  ,ٚمذيـ ذم اًمّمحٞمحاًم وطمدي٨م قم٤مئِم٦م
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جيٝمر هب٤م يم٤مجلٝمر سم٤ًمئر اًمٗم٤محت٦م مل  اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف ومٚمق يم٤من اًمٜمٌل 

ق اٟمٗمرد سمٜم٘مؾ ُمثؾ هذا اًمقاطمد يٙمـ ذم اًمٕم٤مدة وٓ ذم اًمنمع شمرك ٟم٘مؾ ذًمؽ سمؾ ًم

ع يمتامٟمف يم٤مًمتقاـم١م قمغم اًمنمصمٜم٤من ًم٘مٓمع سمٙمذهبام إذ اًمتقاـم١م ومٞمام متٜمع اًمٕم٤مدة ووآ

ويٛمثؾ هذا سمٙمذب دقمقى اًمراومْم٦م ذم اًمٜمص قمغم قمكم ذم اخلالوم٦م  ,اًمٙمذب ومٞمف

 وأُمث٤مل ذًمؽ.

وىمد اشمٗمؼ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م قمغم أٟمف ًمٞمس ذم اجلٝمر هب٤م طمدي٨م سيح 

ومل يرو أهؾ اًمًٜمـ اعمِمٝمقرة: يم٠ميب داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ 

واعم٤موردي  سحي٤م ذم أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م يروهي٤م اًمثٕمٚمٌل وإٟمام يقضمد اجلٝمر هب٤م

أو ذم سمٕمض يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ٓ يٛمٞمزون سملم اعمقوقع  ,وأُمث٤مهلام ذم اًمتٗمًػم

وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أن ُمـ أوم٤موؾ  ,وهمػمه سمؾ حيتجقن سمٛمثؾ طمدي٨م احلٛمػماء

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ مل يٕمز ذم يمت٤مسمف طمديث٤م إمم اًمٌخ٤مري إٓ طمديث٤م ذم اًمًٌٛمٚم٦م وذًمؽ 

دي٨م ًمٞمس ذم اًمٌخ٤مري وُمـ هذا ُمٌٚمغ قمٚمٛمف ذم احلدي٨م يمٞمػ يٙمقن طم٤مهلؿ احل

ذم هذا اًم٤ٌمب أو يروهي٤م ُمـ َجع هذا اًم٤ٌمب: يم٤مًمدارىمٓمٜمل واخلٓمٞم٥م وهمػممه٤م 

يمام ىم٤مل  ,ٚمقا قمـ صحتٝم٤م ىم٤مًمقا: سمٛمقضم٥م قمٚمٛمٝمؿوم٢مهنؿ َجٕمقا ُم٤م روي وإذا ؾمئ

ىمٞمؾ ًمف:  وؾمئؾ أن جيٛمع أطم٤مدي٨م اجلٝمر هب٤م ومجٛمٕمٝم٤م ,اًمدارىمٓمٜمل عم٤م دظمؾ ُمٍم

قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمٜمف  وأُم٤م ,ومال هؾ ومٞمٝم٤م رء صحٞمح؟ وم٘م٤مل: أُم٤م قمـ اًمٜمٌل 

وؾمئؾ أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م قمـ ُمثؾ ذًمؽ ومذيمر طمديثلم  ,صحٞمح وُمٜمف وٕمٞمػ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اعمجٞمد  طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م عم٤م صغم سم٤معمديٜم٦م وىمد رواه اًمِم٤مومٕمل 
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سم٤م سمٙمر سمـ طمٗمص سمـ أن أ قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل أظمؼمين قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ

أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: صغم ُمٕم٤موي٦م سم٤معمديٜم٦م ومجٝمر ومٞمٝم٤م سم٠مم اًم٘مرآن  ,قمٛمر أظمؼمه

ومل ي٘مرأ هب٤م ًمٚمًقرة اًمتل سمٕمده٤م ومل  ,ٕم اًم٘مرآن ژ ھ  ھ ھ    ھ ژوم٘مرأ 

ومٚمام ؾمٚمؿ ٟم٤مداه ُمـ ؾمٛمع ذًمؽ ُمـ  ,يٙمؼم طملم هيقي طمتك ىم٣م شمٚمؽ اًمّمالة

٧م اًمّمالة أم ٟمًٞم٧م؟ ومٚمام صغم سمٕمد ي٤م ُمٕم٤موي٦م أهىم ,اعمٝم٤مضمريـ ُمـ يمؾ ُمٙم٤من

ًمٚمًقرة اًمتل سمٕمد أم اًم٘مرآن ويمؼم طملم  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژذًمؽ ىمرأ 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل أٟم٠ٌمٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ ظمثٞمؿ قمـ  ,هيقي ؾم٤مضمدا

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ روم٤مقم٦م قمـ أسمٞمف أن ُمٕم٤موي٦م ىمدم اعمديٜم٦م ومّمغم هبؿ ومل ي٘مرأ 

ؼم إذا ظمٗمض وإذا رومع ومٜم٤مداه اعمٝم٤مضمرون طملم ومل يٙم  ژ ھ  ھ ھ    ھژ

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل أٟم٠ٌمٟم٤م  ,: أي ُمٕم٤موي٦م؟ هىم٧م اًمّمالة؟ وذيمرهؾمٚمؿ وإٟمّم٤مر

حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ روم٤مقم٦م 

قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ ُمٕم٤موي٦م واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سمٛمثٚمف أو ُمثؾ ُمٕمٜم٤مه ٓ 

وهق ذم يمت٤مب إؾمامقمٞمؾ  ,هذا اإلؾمٜم٤مد أطمٗمظ ُمـ اإلؾمٜم٤مد إول وأطم٥ًم ,خي٤مًمٗمف

وذيمر اخلٓمٞم٥م أٟمف أىمقى ُم٤م  ,روم٤مقم٦م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ ُمٕم٤موي٦م اسمـ قمٌٞمد سمـ

وم٢مذا يم٤من أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م ُمتٗم٘ملم قمغم  ,ت٩م سمف وًمٞمس سمحج٦م يمام ي٠ميت سمٞم٤مٟمفحي

ر أٟمف ًمٞمس ذم اجلٝمر طمدي٨م صحٞمح وٓ سيح ومْمال أن يٙمقن ومٞمٝم٤م أظم٤ٌم

يمام يٛمتٜمع أن يٙمقن يم٤من  :يم٤من جيٝمر هب٤م ُمًتٗمٞمْم٦م أو ُمتقاشمرة اُمتٜمع أن اًمٜمٌل 

وم٢من ىمٞمؾ: هذا ُمٕم٤مرض سمؽمك اجلٝمر هب٤م وم٢مٟمف  ,ر سم٤مٓؾمتٗمت٤مح واًمتٕمقذ صمؿ ٓ يٜم٘مؾجيٝم
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مم٤م شمتقاومر اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف صمؿ هق ُمع ذًمؽ ًمٞمس ُمٜم٘مقٓ سم٤مًمتقاشمر سمؾ ىمد 

ر سمت٘مدير صمٌقشمف يم٤من يداوم قمٚمٞمف صمؿ مل يٜم٘مؾ ٟم٘مال شمٜم٤مزع ومٞمف اًمٕمٚمامء يمام أن شمرك اجلٝم

  .ىم٤مـمٕم٤م سمؾ وىمع ومٞمف اًمٜمزاع

 ىمٞمؾ: اجلقاب قمـ هذا ُمـ وضمقه:

أن اًمذي شمتقاومر اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف ذم اًمٕم٤مدة وجي٥م ٟم٘مٚمف  :أطمده٤م

ذقم٤م: هق إُمقر اًمقضمقدي٦م وم٠مُم٤م إُمقر اًمٕمدُمٞم٦م ومال ظمؼم هل٤م وٓ يٜم٘مؾ ُمٜمٝم٤م إٓ 

طمتٞم٩م إمم ُمٕمرومتف ومٞمٜم٘مؾ ًمٚمح٤مضم٦م: وهلذا ىم٤مًمقا ًمق ٟم٘مؾ ٟم٤مىمؾ ُم٤م فمـ وضمقده أو ا

اومؽماض صالة ؾم٤مدؾم٦م أو زي٤مدة قمغم صقم رُمْم٤من أو طمج٤م همػم طم٩م اًمٌٞم٧م أو 

زي٤مدة ذم اًم٘مرآن أو زي٤مدة ذم ريمٕم٤مت اًمّمالة أو ومرائض اًمزيم٤مة وٟمحق ذًمؽ ًم٘مٓمٕمٜم٤م 

ؾ يدل سمٙمذسمف وم٢من هذا ًمق يم٤من ًمقضم٥م ٟم٘مٚمف ٟم٘مال ىم٤مـمٕم٤م قم٤مدة وذقم٤م وإن قمدم اًمٜم٘م

قمغم أٟمف مل يٜم٘مؾ ٟم٘مال ىم٤مـمٕم٤م قم٤مدة وذقم٤م: سمؾ يًتدل سمٕمدم ٟم٘مٚمف ُمع شمقاومر اهلٛمؿ 

واًمدواقمل ذم اًمٕم٤مدة واًمنمع قمغم ٟم٘مٚمف أٟمف مل يٙمـ. وىمد ُمثؾ اًمٜم٤مس ذًمؽ سمام ًمق 

ٟم٘مؾ ٟم٤مىمؾ: أن اخلٓمٞم٥م يقم اجلٛمٕم٦م ؾم٘مط ُمـ اعمٜمؼم ومل يّمؾ اجلٛمٕم٦م أو أن ىمقُم٤م 

ٟم٘مؾ هذا اًمقاطمد وآصمٜم٤من واًمثالصم٦م دون سم٘مٞم٦م  اىمتتٚمقا ذم اعمًجد سم٤مًمًٞمقف وم٢مٟمف إذا

اًمٜم٤مس قمٚمٛمٜم٤م يمذهبؿ ذم ذًمؽ: ٕن هذا مم٤م شمتقاومر اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف ذم 

يقوح  ,اًمٕم٤مدة: وإن يم٤مٟمقا ٓ يٜم٘مٚمقن قمدم آىمتت٤مل وٓ همػمه ُمـ إُمقر اًمٕمدُمٞم٦م

م ذًمؽ أهنؿ مل يٜم٘مٚمقا اجلٝمر سم٤مٓؾمتٗمت٤مح وآؾمتٕم٤مدة واؾمتدًم٧م إُم٦م قمغم قمد

ضمٝمره سمذًمؽ وإن يم٤من مل يٜم٘مؾ ٟم٘مال قم٤مُم٤م قمدم اجلٝمر سمذًمؽ وم٤ٌمًمٓمريؼ اًمذي يٕمٚمؿ 
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حيّمؾ اجلقاب قمام يقرده  قمدم ضمٝمره سمذًمؽ يٕمٚمؿ قمدم ضمٝمره سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وهبذا

سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم قمغم هذا إصؾ وهق يمقن إُمقر اًمتل شمتقاومر اهلٛمؿ واًمدواقمل 

ٝمر واًم٘مٜمقت وإذان قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م يٛمتٜمع شمرك ٟم٘مٚمٝم٤م وم٢مهنؿ قم٤مروقا أطم٤مدي٨م اجل

واإلىم٤مُم٦م وم٠مُم٤م إذان واإلىم٤مُم٦م وم٘مد ٟم٘مؾ ومٕمؾ هذا وهذا وأُم٤م اًم٘مٜمقت وم٢مٟمف ىمٜم٧م 

وضمقدي ومل يٜم٘مؾ ومٞمدظمؾ ذم شم٤مرة وشمرك شم٤مرة وأُم٤م اجلٝمر وم٢من اخلؼم قمٜمف أُمر 

  .اًم٘م٤مقمدة

أن إُمقر اًمٕمدُمٞم٦م عم٤م اطمتٞم٩م إمم ٟم٘مٚمٝم٤م ٟم٘مٚم٧م ومٚمام اٟم٘مرض  :اًمقضمف اًمث٤مين

ؾم٠مل  ,ـ وص٤مر سمٕمض إئٛم٦م جيٝمر هب٤م يم٤مسمـ اًمزسمػم وٟمحقهقمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدي

سمٕمض اًمٜم٤مس سم٘م٤مي٤م اًمّمح٤مسم٦م يم٠مٟمس ومروى هلؿ أٟمس شمرك اجلٝمر هب٤م وأُم٤م ُمع وضمقد 

اخلٚمٗم٤مء ومٙم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م فم٤مهرة ُمِمٝمقرة ومل يٙمـ ذم اخلٚمٗم٤مء ُمـ جيٝمر هب٤م ومٚمؿ حيت٩م 

 ال قمـ إُمقر اًمٕمدُمٞم٦م طمتك يٜم٘مؾ. إمم اًم١ًم

ٟم٘مؾ ٟم٘مال صحٞمح٤م سحي٤م ذم طمدي٨م أيب هريرة أن ٟمٗمل اجلٝمر ىمد  :اًمث٤مًم٨م

واجلٝمر هب٤م مل يٜم٘مؾ ٟم٘مال صحٞمح٤م سحي٤م ُمع أن اًمٕم٤مدة واًمنمع ي٘متيض أن إُمقر 

  ,اًمّمحٞمح اًمٍميح ُمـ إُمقر اًمٕمدُمٞم٦ماًمقضمقدي٦م أطمؼ سم٤مًمٜم٘مؾ 

مل  سم٠من اًمٜمٌل  وهذه اًمقضمقه ُمـ شمدسمره٤م ويم٤من قم٤معم٤م سم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ىمٓمع

يتدرب ذم ُمٕمروم٦م إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ همػمه٤م ي٘مقل أيْم٤م: يٙمـ جيٝمر هب٤م سمؾ وُمـ مل 

إذا يم٤من اجلٝمر هب٤م ًمٞمس ومٞمف طمدي٨م صحٞمح سيح ومٙمٞمػ يٛمٙمـ سمٕمد هذا أن 
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يم٤من جيٝمر هب٤م ومل شمٜم٘مؾ إُم٦م هذه اًمًٜم٦م سمؾ أمهٚمقه٤م ووٞمٕمقه٤م؟ وهؾ  اًمٜمٌل 

ٝمؿ هذه إٓ سمٛمث٤مسم٦م أن يٜم٘مؾ ٟم٤مىمؾ: أٟمف يم٤من جيٝمر سم٤مٓؾمتٗمت٤مح وآؾمتٕم٤مذة يمام يم٤من ومٞم

مل يٙمـ جيٝمر  ُمـ جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وُمع هذا ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار أن اًمٜمٌل 

يمذًمؽ ٟمٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار أن اًمٜمٌل  ,سم٤مٓؾمتٗمت٤مح وآؾمتٕم٤مذة يمام يم٤من جيٝمر سم٤مًمٗم٤محت٦م

مل يٙمـ جيٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م يمام يم٤من جيٝمر سم٤مًمٗم٤محت٦م وًمٙمـ يٛمٙمـ أٟمف يم٤من جيٝمر هب٤م  

ذًمؽ يمام روى أسمق داود ذم ُمراؾمٞمٚمف قمـ  أطمٞم٤مٟم٤م أو أٟمف يم٤من جيٝمر هب٤م ىمديام صمؿ شمرك

 أن اًمٜمٌل »: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ورواه اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ومؽمك اجلٝمر ومام  يم٤من جيٝمر هب٤م سمٛمٙم٦م ومٙم٤من اعمنميمقن إذا ؾمٛمٕمقه٤م ؾمٌقا اًمرمحـ

 ومٝمذا حمتٛمؾ. شضمٝمر هب٤م طمتك ُم٤مت

طمٞم٤مٟم٤م وأُم٤م اجلٝمر اًمٕم٤مرض, ومٛمثؾ ُم٤م ذم اًمّمحٞمح أٟمف يم٤من جيٝمر سم٤مٔي٦م أ

رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدا يمثػما ـمٞم٤ٌم »وُمثؾ ضمٝمر سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ظمٚمٗمف سم٘مقًمف: 

ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك وشم٤ٌمرك اؾمٛمؽ »وُمثؾ ضمٝمر قمٛمر سم٘مقًمف:  ش,ُم٤ٌمريم٤م ومٞمف

وُمثؾ  ,هريرة سم٤مٓؾمتٕم٤مذة وُمثؾ ضمٝمر اسمـ قمٛمر وأيب ش,وشمٕم٤ممم ضمدك وٓ إًمف همػمك

ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ضمٝمر ُمـ  ,ٜم٦مءة قمغم اجلٜم٤مزة ًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ؾمضمٝمر اسمـ قم٤ٌمس سم٤مًم٘مرا

اءهت٤م ؾمٜم٦م: ٓ ٕن اجلٝمر ضمٝمر هب٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من قمغم هذا اًمقضمف ًمٞمٕمرومقا أن ىمر

وُمـ شمدسمر قم٤مُم٦م أصم٤مر اًمث٤مسمت٦م ذم هذا اًم٤ٌمب قمٚمؿ أهن٤م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل  ,هب٤م ؾمٜم٦م

وأن اجلٝمر هب٤م ؾمٜم٦م ُمثؾ ُم٤م  ,وأهنؿ ىمرءوه٤م ًمٌٞم٤من ذًمؽ ٓ ًمٌٞم٤من يمقهن٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م

ىم٤مل أظمؼمين رضم٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأيب  ,سمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمفذيمر ا
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هريرة وزيد سمـ أؾمٚمؿ: واسمـ ؿمٝم٤مب: ُمثٚمف سمٖمػم هذا احلدي٨م قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف 

ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: يريد سمذًمؽ  ,ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ سمـيم٤من يٗمتتح اًم٘مراءة 

ًمؽ ومٞمام ُم٣م وم٢من اهلل أٟمزهل٤م ىم٤مل: ويم٤من أهؾ اًمٗم٘مف يٗمٕمٚمقن ذ ,أهن٤م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن

وطمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمٕمروف ُمـ طمدي٨م مح٤مد سمـ زيد قمـ أيقب قمـ  ,ُمـ اًمزُم٤من

,  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ ـ: أٟمف يم٤من إذا صغم ضمٝمر سمٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر

,  ژھ  ھ ھ    ھ ژىم٤مل:  ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ژوم٢مذا ىم٤مل: 

هؾ زُم٤مٟمف سم٤مًمًٜم٦م سملم طم٘مٞم٘م٦م ومٝمذا اًمذي ذيمره اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري هق أقمٚمؿ أ

قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأيب هريرة واسمـ اًمٕمٛمدة ذم أصم٤مر ذم ىمراءهت٤م إٟمام هل  وم٢من ,احل٤مل

 ,أَجٕملم وىمد قمرف طم٘مٞم٘م٦م طم٤مل أيب هريرة ذم ذًمؽ ويمذًمؽ همػمه  ,قمٛمر

وهلذا يم٤من اًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨م ممـ يروي اجلٝمر هب٤م ًمٞمس ُمٕمف طمدي٨م سيح ًمٕمٚمٛمف 

 وإٟمام يتٛمًؽ سمٚمٗمظ سم٠من شمٚمؽ أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م ُمٙمذوسم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

وىمد رواه  ,٘مدمحمتٛمؾ ُمثؾ اقمتامدهؿ قمغم طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر قمـ أيب هريرة اعمت

دهتؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وٓ طمج٦م وم٢من اًمٕم٤مروملم سم٤محلدي٨م ي٘مقًمقن إٟمف قمٛم ,اًمٜم٤ًمئل

وم٢من ُم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة أفمٝمر دًٓم٦م قمغم ٟمٗمل ىمراءهت٤م ُمـ  ,ومٞمف

قمـ اًمٜمٌل  أيب هريرةدًٓم٦م هذا قمغم اجلٝمر هب٤م: وم٢من ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ 

ي٘مقل اهلل ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم: ٟمّمٗمٝم٤م زم »أٟمف ىم٤مل:  

 ژ پ پ پ پ ژوٟمّمٗمٝم٤م ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد: 
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وم٢مذا  ,ىم٤مل: أصمٜمك قمكم قمٌدي ژ ڀ ڀ ژوم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل اهلل: محدين قمٌدي

وم٢مذا  -ٌدي أو ىم٤مل ومقض إزم قم -ىم٤مل: جمدين قمٌدي  ژ ٺ   ٺ ٺ ژىم٤مل: 

ىم٤مل ومٝمذه أي٦م سمٞمٜمل وسملم قمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژىم٤مل: 

  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژوم٢مذا ىم٤مل:  ,ؾم٠مل

وىمد روى قمٌد اهلل سمـ زي٤مد  ش,ىم٤مل: ومٝم١مٓء ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل ژ ڄ ڄ

,  ژ ٻ ٻ ٻ      ٱ ژوم٢مذا ىم٤مل: »أٟمف ىم٤مل: ذم أوًمف  -وهق يمذاب  -سمـ ؾمٛمٕم٤من 

وهلذا اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم يمذب هذه اًمزي٤مدة وإٟمام يمثر  ش,ىم٤مل ذيمرين قمٌدي

اًمٙمذب ذم أطم٤مدي٨م اجلٝمر: ٕن اًمِمٞمٕم٦م شمرى اجلٝمر وهؿ أيمذب اًمٓمقائػ 

ومقوٕمقا ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م ًمًٌقا هب٤م قمغم اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ: وهلذا يقضمد ذم يمالم أئٛم٦م 

 اًمًٜم٦م ُمـ اًمٙمقومٞملم يمًٗمٞم٤من اًمثقري أهنؿ يذيمرون ُمـ اًمًٜم٦م اعمًح قمغم اخلٗملم

ًمؽ: ٕن هذا وشمرك اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م يمام يذيمرون شم٘مديؿ أيب سمٙمر وقمٛمر وٟمحق ذ

وهلذا ذه٥م أسمق قمكم سمـ أيب هريرة أطمد إئٛم٦م ُمـ  ,يم٤من ُمـ ؿمٕم٤مر اًمراومْم٦م

أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل إمم شمرك اجلٝمر هب٤م ىم٤مل: ٕن اجلٝمر هب٤م ص٤مر ُمـ ؿمٕم٤مر 

ن : ٕاعمخ٤مًمٗملم يمام ذه٥م ُمـ ذه٥م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل إمم شمًٜمٛم٦م اًم٘مٌقر

ومحدي٨م أيب هريرة دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم  ,اًمتًٓمٞمح ص٤مر ُمـ ؿمٕم٤مر أهؾ اًمٌدع

ُمـ اًم٘مراءة اًمقاضم٦ٌم وٓ ُمـ اًم٘مراءة اعم٘مًقُم٦م وهق قمغم ٟمٗمل اًم٘مراءة ُمٓمٚم٘م٤م أفمٝمر 

ُمـ دًٓم٦م طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر قمغم اجلٝمر: وم٢من ذم طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر أٟمف ىمرأ: 
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ٞمؾ قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًم٘مرآن صمؿ ىمرأ أم اًم٘مرآن وهذا دًم ژ ٻ ٻ ٻ      ٱژ

قمٜمدهؿ وطمدي٨م أيب هريرة اًمذي ذم ُمًٚمؿ يّمدق ذًمؽ وم٢مٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل ًمف  شُمـ صغم صالة مل ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٠مم اًم٘مرآن ومٝمل ظمداج: ومٝمل ظمداج:»

أٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م أيمقن وراء اإلُم٤مم وم٘م٤مل: اىمرأ هب٤مذم ٟمٗمًؽ ي٤م  -رضمؾ: ي٤م أسم٤م هريرة 

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل »ي٘مقل:  اهلل  وم٤مرد: وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل

وهذا سيح ذم أن أم اًم٘مرآن اًمتل جي٥م ىمراءهت٤م ذم  ,احلدي٨م شوسملم قمٌدي ٟمّمٗملم

 اًمّمالة قمٜمد أيب هريرة اًم٘مراءة اعم٘مًقُم٦م اًمتل ذيمره٤م ُمع دًٓم٦م ىمقل اًمٜمٌل 

قمغم ذًمؽ: وذًمؽ يٜمٗمل وضمقب ىمراءهت٤م قمٜمد أيب هريرة ومٞمٙمقن أسمق هريرة وإن 

واجلٝمر هب٤م ُمع يمقهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٗم٤محت٦م  ,هب٤م: ىمرأ هب٤م اؾمتح٤ٌمسم٤م ٓ وضمقسم٤م ٤من ىمرأيم

ىمقل مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م: وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م اعمِمٝمقريـ: وٓ 

أقمٚمؿ سمف ىم٤مئال: ًمٙمـ هل ُمـ اًمٗم٤محت٦م وإجي٤مب ىمراءهت٤م ُمع اعمخ٤مومت٦م هب٤م ىمقل ـم٤مئٗم٦م 

محد: وإذا يم٤من أسمق هريرة إٟمام ىمرأه٤م ُمـ أهؾ احلدي٨م: وهق إطمدى اًمروايتلم قمـ أ

اؾمتح٤ٌمسم٤م ٓ وضمقسم٤م: وقمغم هذا اًم٘مقل ٓ شمنمع اعمداوُم٦م قمغم اجلٝمر هب٤م: يم٤من ضمٝمره 

هب٤م أومم أن يث٧ٌم دًمٞمال قمغم أٟمف ًمٞمٕمرومٝمؿ اؾمتح٤ٌمب ىمراءهت٤م: وأن ىمراءهت٤م 

ُمنموقم٦م: يمام ضمٝمر قمٛمر سم٤مٓؾمتٗمت٤مح: ويمام ضمٝمر اسمـ قم٤ٌمس سم٘مراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب 

٤مزة: وٟمحق ذًمؽ: ويٙمقن أسمق هريرة ىمّمد شمٕمريٗمٝمؿ أهن٤م شم٘مرأ ذم اجلٛمٚم٦م: قمغم اجلٜم

وإن مل جيٝمر هب٤م وطمٞمٜمئذ ومال يٙمقن هذا خم٤مًمٗم٤م حلدي٨م أٟمس اًمذي ذم اًمّمحٞمح: 

هذا إن يم٤من احلدي٨م دآ قمغم  ,اًمّمحٞمح: وهمػم ذًمؽوطمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي ذم 
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ىم٤مل ىمرأ أطمدمه٤م أٟمف  أٟمف ضمٝمر هب٤م: وم٢من ًمٗمٔمف ًمٞمس سحي٤م سمذًمؽ ُمـ وضمٝملم:

وًمٗمظ اًم٘مراءة حمتٛمؾ أن يٙمقن ىمرأه٤م  ,صمؿ ىمرأ أم اًم٘مرآن  ژ ٻ ٻ ٻ      ٱژ

ها ويٙمقن ٟمٕمٞمؿ قمٚمؿ ذًمؽ سم٘مرسمف ُمٜمف: وم٢من ىمراءة اًمن إذا ىمقي٧م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يكم 

اًم٘م٤مرئ ويٛمٙمـ أن أسم٤م هريرة أظمؼمه سم٘مراءهت٤م وىمد أظمؼم أسمق ىمت٤مدة سم٠من رؾمقل اهلل 

٤مب وؾمقرة وذم إظمػمشملم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب يم٤من ي٘مرأ ذم إوًمٞملم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت 

وهل ىمراءة ه يمٞمػ وىمد سملم ذم احلدي٨م أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٗم٤محت٦م وم٠مراد سمذًمؽ 

اًمث٤مين , ؾمٜم٦م وم٢من اًمٜمزاع ذم اًمث٤مين أوٕمػوضمقب ىمراءهت٤م ومْمال قمـ يمقن اجلٝمر هب٤م 

وإٟمام ىم٤مل ذم آظمر اًمّمالة: إين  ,أٟمف ىمرأه٤م ىمٌؾ أم اًمٙمت٤مب أٟمف مل خيؼم قمـ اًمٜمٌل 

 ,وذم احلدي٨م أٟمف أُمـ ويمؼم ذم اخلٗمض واًمرومع ؿمٌٝمٙمؿ صالة سمرؾمقل اهلل ٕ

ُمـ هذه  وهذا وٟمحقه مم٤م يم٤من يؽميمف إئٛم٦م ومٞمٙمقن أؿمٌٝمٝمؿ سمرؾمقل اهلل 

وشمريمقه هؿ وٓ يٚمزم إذا يم٤من أؿمٌٝمٝمؿ  اًمقضمقه اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤م ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

ٕمؾ ىمراءهت٤م وًم ,شمف ُمثؾ صالشمف ُمـ يمؾ وضمفأن شمٙمقن صال سمّمالة رؾمقل اهلل 

ُمع اجلٝمر أُمثؾ ُمـ شمرك ىمراءهت٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٜمد أيب هريرة: ويم٤من أوًمئؽ ٓ ي٘مرءوهن٤م 

وإن يم٤من همػمه  أصال: ومٞمٙمقن ىمراءهت٤م ُمع اجلٝمر أؿمٌف قمٜمده سمّمالة رؾمقل اهلل 

وأُم٤م طمدي٨م اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسمٞمف: ومٞمٕمٚمؿ أوٓ: أن شمّمحٞمح  ,يٜم٤مزع ذم ذًمؽ

يقصمؼ سمف ومٞمام دون هذا: ومٙمٞمػ ذم ُمثؾ هذا احل٤ميمؿ وطمده وشمقصمٞم٘مف وطمده ٓ 

وىمد اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمّمحٞمح قمغم  ,وع اًمذي يٕم٤مرض ومٞمف سمتقصمٞمؼ احل٤ميمؿاعمق

ظمالومف وُمـ ًمف أدٟمك ظمؼمة ذم احلدي٨م وأهٚمف ٓ يٕم٤مرض سمتقصمٞمؼ احل٤ميمؿ ُم٤م ىمد 
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٤ميمؿ ومٞمف ُمـ صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح ظمالومف: وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن احل

سم٤مب اًمتّمحٞمح طمتك إن شمّمحٞمحف دون شمّمحٞمح ذم اًمت٤ًمهؾ واًمت٤ًمُمح 

سمؾ  ,ٟمزاع ومٙمٞمػ سمتّمحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ اًمؽمُمذي واًمدارىمٓمٜمل وأُمث٤مهلام سمال

شمّمحٞمحف دون شمّمحٞمح أيب سمٙمر اسمـ ظمزيٛم٦م وأيب طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل 

وأُمث٤مهلام سمؾ شمّمحٞمح احل٤مومظ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد ذم خمت٤مره 

احل٤ميمؿ ومٙمت٤مسمف ذم هذا اًم٤ٌمب ظمػم ُمـ يمت٤مب احل٤ميمؿ سمال ري٥م ظمػم ُمـ شمّمحٞمح 

قمٜمد ُمـ يٕمرف احلدي٨م وحتًلم اًمؽمُمذي أطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن ُمثؾ شمّمحٞمحف أو أرضمح 

 ,٠مهن٤م ُمقوققم٦م ٓ أصؾ هل٤م ومٝمذا هذاويمثػما ُم٤م يّمحح احل٤ميمؿ أطم٤مدي٨م جيزم سم

ٟم٘مٚمف  ًمٙمـ ,واعمٕمروف قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل واسمٜمف ُمٕمتٛمر أهنام يم٤مٟم٤م جيٝمران سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

قمـ أٟمس هق اعمٜمٙمر يمٞمػ وأصح٤مب أٟمس اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت يروون قمٜمف ظمالف 

طمتك إن ؿمٕم٦ٌم ؾم٠مل ىمت٤مدة قمـ هذا ىم٤مل: أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م أٟم٤ًم يذيمر ذًمؽ؟  ,ذًمؽ

وٟم٘مؾ ؿمٕم٦ٌم قمـ ىمت٤مدة ُم٤م ؾمٛمٕمف  ,ؼمه سم٤مًمٚمٗمظ اًمٍميح اعمٜم٤مذم ًمٚمجٝمرىم٤مل: ٟمٕمؿ وأظم

ت٤مدة أطمٗمظ أهؾ درضم٤مت اًمّمحٞمح قمٜمد أهٚمف إذ ىم ُمـ أٟمس ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م وأرومع

وهذا مم٤م  ,زُم٤مٟمف أو ُمـ أطمٗمٔمٝمؿ ويمذًمؽ إشم٘م٤من ؿمٕم٦ٌم ووٌٓمف هق اًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ

 ,يرد سمف ىمقل ُمـ زقمؿ أن سمٕمض اًمٜم٤مس روى طمدي٨م أٟمس سم٤معمٕمٜمك اًمذي ومٝمٛمف

 ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ ـيًتٗمتحقن اًمّمالة سم» وأٟمف مل يٙمـ ذم ًمٗمٔمف إٓ ىمقًمف:

ـ قمٜمده وم٢من هذا اًم٘مقل ٓ ومٗمٝمؿ سمٕمض اًمرواة ُمـ ذًمؽ ٟمٗمل ىمراءهت٤م ومرواه ُم ش,

ي٘مقًمف إٓ ُمـ هق أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٚمام سمرواة احلدي٨م وأًمٗم٤مظ روايتٝمؿ اًمٍمحي٦م اًمتل 
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ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مويؾ وسم٠مهنؿ ُمـ اًمٕمداًم٦م واًمْمٌط ذم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ٓ حتتٛمؾ اعمج٤مزوم٦م أو 

صمؿ ي٘م٤مل: ه٥م  ,ٚمؿ واًمدًمٞمؾأٟمف ُمٙم٤مسمر ص٤مطم٥م هقى يتٌع هقاه ويدع ُمقضم٥م اًمٕم

ومٝمذا جمٛمؾ  الشمف قمـ أسمٞمف وأسمقه قمـ أٟمس وأٟمس قمـ اًمٜمٌل أن اعمٕمتٛمر أظمذ ص

وحمتٛمؾ: إذ ًمٞمس يٛمٙمـ أن يث٧ٌم يمؾ طمٙمؿ ضمزئل ُمـ أطمٙم٤مم اًمّمالة سمٛمثؾ هذا 

اإلؾمٜم٤مد اعمجٛمؾ: ٕٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمع ـمقل اًمزُم٤من وشمٕمدد اإلؾمٜم٤مد ٓ شمْمٌط 

اجلزئٞم٤مت ذم أومٕم٤مل يمثػمة ُمتٗمرىم٦م طمؼ اًمْمٌط: إٓ سمٜم٘مؾ ُمٗمّمؾ ٓ جمٛمؾ وإٓ 

ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن ُمثؾ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وإقمٛمش وهمػمهؿ 

أظمذوا صالهتؿ قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وذويف وإسمراهٞمؿ أظمذه٤م قمـ قمٚم٘مٛم٦م 

 وإؾمقد وٟمحقه٤م وهؿ أظمذوه٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل 

ق ذًمؽ اإلؾمٜم٤مد وه١مٓء أظمذ اًمّمالة قمٜمٝمؿ أسم وهذا اإلؾمٜم٤مد أضمؾ رضم٤مٓ ُمـ

ومٝمؾ جيقز أن جيٕمؾ  ,طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري واسمـ أيب ًمٞمغم وأُمث٤مهلؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م

هبذا اإلؾمٜم٤مد طمتك ذم ُمقارد اًمٜمزاع  ٟمٗمس صالة ه١مٓء هل صالة رؾمقل اهلل 

وم٢من ضم٤مز هذا يم٤من ه١مٓء ٓ جيٝمرون وٓ يرومٕمقن أيدهيؿ إٓ ذم شمٙمٌػمة آومتت٤مح 

ػم هذه اطمتج٤مج سمٕمْمٝمؿ ٔموٟم ,نجر وأٟمقاع ذًمؽ مم٤م قمٚمٞمف اًمٙمقومٞمقويًٗمرون سم٤مًمٗم

قمغم اجلٝمر سم٠من أهؾ ُمٙم٦م ُمـ أصح٤مب اسمـ ضمري٩م يم٤مٟمقا جيٝمرون وأهنؿ أظمذوا 

وقمٓم٤مء قمـ اسمـ اًمزسمػم واسمـ  ,صالهتؿ قمـ اسمـ ضمري٩م وهق أظمذه٤م قمـ قمٓم٤مء

 وٓ ري٥م أن اًمِم٤مومٕمل ,اًمزسمػم قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ وأسمق سمٙمر قمـ اًمٜمٌل 

يمًٕمٞمد سمـ  ,ه٤م قمـ أصح٤مب اسمـ ضمري٩معم٠ًمًم٦م وهمػمأول ُم٤م أظمذ اًمٗم٘مف ذم هذه ا
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ؾم٤ممل اًم٘مداح وُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل ًمٙمـ ُمثؾ هذه إؾم٤مٟمٞمد اعمجٛمٚم٦م ٓ يث٧ٌم 

وًمئـ ضم٤مز ذًمؽ ًمٞمٙمقٟمـ ُم٤مًمؽ أرضمح ُمـ  ,٤م أطمٙم٤مم ُمٗمّمٚم٦م شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤مهب

ه١مٓء وم٢مٟمف ٓ يًؽمي٥م قم٤مىمؾ أن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا 

وىمد  ,٤م ممـ يم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م وُمٙم٦م واًمٌٍمةقمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م وأشمٌع هلسم٤معمديٜم٦م أضمؾ ىمدرا وأ

 اطمت٩م أصح٤مب ُم٤مًمؽ قمغم شمرك اجلٝمر سم٤مًمٕمٛمؾ اعمًتٛمر سم٤معمديٜم٦م وم٘م٤مًمقا: هذا

قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ صمؿ أسمق سمٙمر صمؿ  اعمحراب اًمذي يم٤من يّمكم ومٞمف رؾمقل اهلل 

ٟم٘مؾ ُمتقاشمر يمٚمٝمؿ ؿمٝمدوا  وٟم٘مٚمٝمؿ ًمّمالة رؾمقل اهلل  ,إئٛم٦م وهٚمؿ ضمرا

ويم٤مٟمقا أؿمد حم٤مومٔم٦م قمغم اًمًٜم٦م وأؿمد  ,صمؿ صالة ظمٚمٗم٤مئف ة رؾمقل اهلل صال

وهذا  إٟمٙم٤مرا قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ همػمهؿ ومٞمٛمتٜمع أن يٖمػموا صالة رؾمقل اهلل 

ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس وم٢مهنؿ يمٚمٝمؿ مل  :اًمٕمٛمؾ ي٘مؽمن سمف قمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء يمٚمٝمؿ

اًمًٜم٦م ذم ُمثؾ  يٙمقٟمقا جيٝمرون وًمٞمس جلٛمٞمع ه١مٓء همرض سم٤مإلـم٤ٌمق قمغم شمٖمٞمػم

هذا وٓ يٛمٙمـ أن إئٛم٦م يمٚمٝمؿ أىمرهتؿ قمغم ظمالف اًمًٜم٦م سمؾ ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ضورة 

وُم٤م يتٕمٚمؼ  ,أن ظمٚمٗم٤مء اعمًٚمٛملم وُمٚمقيمٝمؿ ٓ يٌدًمقن ؾمٜم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٠مُمر ُمٚمٙمٝمؿ

وهذه احلج٦م إذا  ,هذه اعم٠ًمًم٦م مم٤م ًمٚمٛمٚمقك ومٞمٝم٤م همرضسمذًمؽ ُمـ إهقاء وًمٞم٧ًم 

ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أهن٤م أىمقى ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يِمؽ  اطمت٩م هب٤م اعمحت٩م مل شمٙمـ دون شمٚمؽ سمؾ

 ,ُمًٚمؿ أن اجلزم سمٙمقن صالة اًمت٤مسمٕملم سم٤معمديٜم٦م أؿمٌف سمّمالة اًمّمح٤مسم٦م هب٤م

أىمرب ُمـ اجلزم سمٙمقن صالة  واًمّمح٤مسم٦م هب٤م أؿمٌف صالة سمّمالة رؾمقل اهلل 

وهلذا مل , ؿمخص أو ؿمخّملم أؿمٌف سمّمالة آظمر طمتك يٜمتٝمل ذًمؽ إمم اًمٜمٌل 
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قزع ذم ٜمُ أو إَج٤مقمٝمؿ طمج٦م وإٟمام شمُ  همػم أهؾ اعمديٜم٦ميذه٥م ذاه٥م ىمط إمم أن قمٛمؾ 

قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م وإَج٤مقمٝمؿ: هؾ هق طمج٦م أم ٓ؟ ٟمزاقم٤م ٓ ي٘مٍم قمـ قمٛمؾ 

ومتٌلم دومع ذًمؽ اًمٕمٛمؾ قمـ ؾمٚمٞمامن  ,وإَج٤مع همػمهؿ إن مل يزد قمٚمٞمف ,همػمهؿ

اًمتٞمٛمل واسمـ ضمري٩م وأُمث٤مهلام سمٕمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ًمق مل يٙمـ اعمٜم٘مقل ٟم٘مال صحٞمح٤م 

ومٙمٞمػ وإُمر ذم رواي٦م أٟمس أفمٝمر وأؿمٝمر وأصح  ,قمـ أٟمس خي٤مًمػ ذًمؽ سحي٤م

وأصم٧ٌم ُمـ أن يٕم٤مرض هبذا احلدي٨م اعمجٛمؾ اًمذي مل يث٧ٌم وإٟمام صححف ُمثؾ 

 احل٤ميمؿ وأُمث٤مًمف.

وُمثؾ هذا أيْم٤م ئمٝمر وٕمػ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م اًمذي ومٞمف أٟمف صغم سم٤مًمّمح٤مسم٦م 

وأول اًمًقرة طمتك قم٤مد  سم٤معمديٜم٦م وم٠مٟمٙمروا قمٚمٞمف شمرك ىمراءة اًمًٌٛمٚم٦م ذم أول اًمٗم٤محت٦م

وىم٤مل  ,وم٢من هذا احلدي٨م وإن يم٤من اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل: إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت ,يٕمٛمؾ ذًمؽ

اخلٓمٞم٥م: هق أضمقد ُم٤م يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف ٟمٍم اعم٘مدد 

 ومٝمذا احلدي٨م يٕمٚمؿ وٕمٗمف ُمـ وضمقه:

اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م اعمًتٗمٞمْم٦م  :أٟمف يروي قمـ أٟمس أيْم٤م :أطمده٤م

 ذي يرد هذا.اًم

وىمد وٕمٗمف  أن ُمدار ذًمؽ احلدي٨م قمغم قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ :اًمث٤مين

وذًمؽ يٌلم أٟمف همػم  , روايتف إؾمٜم٤مدا وُمتٜم٤م: يمام شم٘مدمـم٤مئٗم٦م وىمد اوٓمرسمقا ذم

 حمٗمقظ.
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أٟمف ًمٞمس ومٞمف إؾمٜم٤مد ُمتّمؾ اًمًامع: سمؾ ومٞمف ُمـ اًمْمٕمػ  :اًمث٤مًم٨م

 ٗمظ.ـ ُمٕمف آٟم٘مٓم٤مع أو ؾمقء احل١مُمَ وآوٓمراب ُم٤م ٓ يُ 

أن أٟم٤ًم يم٤من ُم٘مٞمام سم٤مًمٌٍمة وُمٕم٤موي٦م عم٤م ىمدم اعمديٜم٦م مل يذيمر أطمد  :اًمراسمع

 سمؾ اًمٔم٤مهر أٟمف مل يٙمـ ُمٕمف. ,قمٚمٛمٜم٤مه أن أٟم٤ًم يم٤من ُمٕمف

أن هذه اًم٘مْمٞم٦م سمت٘مدير وىمققمٝم٤م يم٤مٟم٧م سم٤معمديٜم٦م واًمراوي هل٤م أٟمس  :اخل٤مُمس

أن وُمـ اعمٕمٚمقم  ,شمتقاومر اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمٝم٤مويم٤من سم٤مًمٌٍمة وهل مم٤م 

أصح٤مب أٟمس اعمٕمرووملم سمّمحٌتف وأهؾ اعمديٜم٦م مل يٜم٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ ذًمؽ: سمؾ 

ًمٜم٤مىمؾ ًمٞمس ُمـ ه١مٓء وٓ ُمـ اعمٜم٘مقل قمـ أٟمس وأهؾ اعمديٜم٦م ٟم٘مٞمض ذًمؽ وا

  .ه١مٓء

أن ُمٕم٤موي٦م ًمق يم٤من رضمع إمم اجلٝمر ذم أول اًمٗم٤محت٦م واًمًقرة ًمٙم٤من  :اًم٤ًمدس

ه ومل يٜم٘مؾ هذا أطمد قمـ هذا أيْم٤م ُمٕمرووم٤م ُمـ أُمره قمٜمد أهؾ اًمِم٤مم اًمذيـ صحٌق

ُمٕم٤موي٦م: سمؾ اًمِم٤مُمٞمقن يمٚمٝمؿ: ظمٚمٗم٤مؤهؿ وقمٚمامؤهؿ يم٤من ُمذهٌٝمؿ شمرك اجلٝمر هب٤م: 

ومٝمذه اًمقضمقه  ,ذه٥م ُم٤مًمؽ ٓ ي٘مرؤه٤م ها وٓ ضمٝمراسمؾ إوزاقمل ُمذهٌف ومٞمٝم٤م ُم

وإُم٤م  ,ىمٓمع سم٠من طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م إُم٤م سم٤مـمؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وأُمث٤مهل٤م إذا شمدسمره٤م اًمٕم٤ممل

ومحّمٚم٧م  ,طمدث سمف سمٚمٖمف ُمـ وضمف ًمٞمس سمّمحٞمح وأن اًمذي ,ُمٖمػم قمـ وضمٝمف

وىمٞمؾ: هذا احلدي٨م ًمق يم٤من شم٘مقم سمف احلج٦م ًمٙم٤من ؿم٤مذا:  ,أوم٦م ُمـ اٟم٘مٓم٤مع إؾمٜم٤مده

ٕٟمف ظمالف ُم٤م رواه اًمٜم٤مس اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت قمـ أٟمس وقمـ أهؾ اعمديٜم٦م وأهؾ 
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وهذا ؿم٤مذ  ,وُمـ ذط احلدي٨م اًمث٤مسم٧م أن ٓ يٙمقن ؿم٤مذا وٓ ُمٕمٚمال ,اًمِم٤مم

 ُمـ ؾمقء طمٗمظ سمٕمض رواشمف. ُمٕمٚمؾ إن مل يٙمـ

واًمٕمٛمدة اًمتل اقمتٛمده٤م اعمّمٜمٗمقن ذم اجلٝمر هب٤م ووضمقب ىمراءهت٤م إٟمام هق 

 ,ًمّمح٤مسم٦م ضمردوا اًم٘مرآن قمام ًمٞمس ُمٜمفوأن ا ,يمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمّمحػ سم٘مٚمؿ اًم٘مرآن

ع واًمذيـ ٟم٤مزقمقهؿ دومٕمقا هذه احلج٦م سمال طمؼ يم٘مقهلؿ: اًم٘مرآن ٓ يث٧ٌم إٓ سم٘م٤مـم

سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين وهمػمه وىمد ؾمٚمؽ أسمق سمٙمر  ,فوًمق يم٤من هذا ىم٤مـمٕم٤م ًمٙمٗمر خم٤مًمٗم

ا أهنؿ ي٘مٓمٕمقن سمخٓم٠م اًمِم٤مومٕمل ذم يمقٟمف ضمٕمؾ اًمًٌٛمٚم٦م ُمـ قْ قمَ هذا اعمًٚمؽ وادَّ 

ُمٕمتٛمديـ قمغم هذه احلج٦م وأٟمف ٓ جيقز إصم٤ٌمت اًم٘مرآن إٓ سم٤مًمتقاشمر وٓ  ,اًم٘مرآن

سمٚم٦م واًمتح٘مٞمؼ: أن هذه احلج٦م ُم٘م٤م ,ومٞمج٥م اًم٘مٓمع سمٜمٗمل يمقهن٤م ُمـ اًم٘مرآنشمقاشمر هٜم٤م 

قهن٤م سمٙمقهن٤م ُمـ اًم٘مرآن طمٞم٨م يمت٧ٌم يمام ىمٓمٕمتؿ سمٜمٗمل يم سمٛمثٚمٝم٤م ومٞم٘م٤مل هلؿ: سمؾ ي٘مٓمع

وُمثؾ هذا اًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر قمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠من ُم٤م سملم اًمٚمقطملم ىمرآن وم٢من  ,ًمٞم٧ًم ُمٜمف

اًمتٗمريؼ سملم آي٦م وآي٦م يرومع اًمث٘م٦م سمٙمقن اًم٘مرآن اعمٙمتقب سملم ًمقطمل اعمّمحػ يمالم 

٤مسم٦م اًمذيـ يمتٌقا اعمّم٤مطمػ ٟم٘مٚمقا إًمٞمٜم٤م أن وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار أن اًمّمح ,اهلل

يٙمتٌقا ومٞمف ُم٤م  مل ُم٤م يمتٌقه سملم ًمقطمل اعمّمحػ يمالم اهلل اًمذي أٟمزًمف قمغم ٟمٌٞمف 

وم٢من ىم٤مل اعمٜم٤مزع: إن ىمٓمٕمتؿ سم٠من اًمًٌٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مرآن طمٞم٨م  ,ًمٞمس ُمـ يمالم اهلل

يمقهن٤م ُمـ  يمت٧ٌم ومٙمٗمروا اًمٜم٤مذم ىمٞمؾ هلؿ: وهذا يٕم٤مرض طمٙمٛمف إذا ىمٓمٕمتؿ سمٜمٗمل

وىمد اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم ٟمٗمل اًمتٙمٗمػم ذم هذا اًم٤ٌمب ُمع  ,ن ومٙمٗمروا ُمٜم٤مزقمٙمؿاًم٘مرآ

دقمقى يمثػم ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اًم٘مٓمع سمٛمذهٌف وذًمؽ ٕٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م قمٜمد 
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وًمٞمس يمؾ ُم٤م ادقم٧م ـم٤مئٗم٦م أٟمف ىمٓمٕمل  ,ؿمخص جي٥م أن يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤م قمٜمد همػمه

دقمقى اعمدقمل قمٜمده٤م جي٥م أن يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤م ذم ٟمٗمس إُمر: سمؾ ىمد ي٘مع اًمٖمٚمط ذم 

يمام يٖمٚمط ذم ؾمٛمٕمف وومٝمٛمف وٟم٘مٚمف وهمػم ذًمؽ ُمـ  ,اًم٘مٓمع ذم همػم حمؾ اًم٘مٓمع

وطمٞمٜمئذ ومٞم٘م٤مل: إىمقال ذم يمقهن٤م  ,أطمقاًمف يمام ىمد يٖمٚمط احلس اًمٔم٤مهر ذم ُمقاوع

اًمٓمرف إول: ىمقل ُمـ ي٘مقل إهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ  ,ُمـ اًم٘مرآن صمالصم٦م: ـمروم٤من ووؾمط

حلٜمٗمٞم٦م ويمام ىم٤مًمف سمٕمض ٤مئٗم٦م ُمـ ااًم٘مرآن إٓ ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ وـم

 ُمدقمٞم٤م أٟمف ُمذهٌف أو ٟم٤مىمال ًمذًمؽ رواي٦م قمٜمف. ,أصح٤مب أمحد

واًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ًمف: ىمقل ُمـ ي٘مقل إهن٤م ُمـ يمؾ ؾمقرة آي٦م أو سمٕمض آي٦م يمام 

هق اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُمـ واوم٘مف وىمد ٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل أهن٤م ًمٞم٧ًم 

٤م ذم اًمًقر شمؼميم٤م هب٤م وأُم٤م يمقهن٤م ُمـ ُمـ أوائؾ اًمًقر همػم اًمٗم٤محت٦م وإٟمام يًتٗمتح هب

 اًمٗم٤محت٦م ومٚمؿ يث٧ٌم قمٜمف ومٞمف دًمٞمؾ.

واًم٘مقل اًمقؾمط: أهن٤م ُمـ اًم٘مرآن طمٞم٨م يمت٧ٌم وأهن٤م ُمع ذًمؽ ًمٞم٧ًم ُمـ 

ويمذًمؽ شمتغم آي٦م ُمٜمٗمردة ذم أول يمؾ  ,اًمًقر سمؾ يمت٧ٌم آي٦م ذم أول يمؾ ؾمقرة

 ژ ڈ ڎ   ڎ ژطملم أٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة  ؾمقرة يمام شماله٤م اًمٜمٌل 

إن ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن هل صمالصمقن »ًمؽ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ويمام ذم ىمقًمف: يمام صم٧ٌم ذ

رواه  ش, ژ ٻ    ٻ ٻ ٱ ژوهل ؾمقرة  :ؿمٗمٕم٧م ًمرضمؾ طمتك همٗمر ًمف ,آي٦م

 وهق ,وهذا اًم٘مقل ىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ,أهؾ اًمًٜمـ وطمًٜمف اًمؽمُمذي
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وذيمر أسمق سمٙمر اًمرازي أن هذا ُم٘مت٣م  ,اعمٜمّمقص اًمٍميح قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ

وهق ىمقل ؾم٤مئر ُمـ طم٘مؼ اًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وشمقؾمط , طمٜمٞمٗم٦م قمٜمده ُمذه٥م أيب

ومٞمٝم٤م َجع ُمـ ُم٘مت٣م إدًم٦م ويمت٤مسمتٝم٤م ؾمٓمرا ُمٗمّمقٓ قمـ اًمًقرة وي١ميد ذًمؽ 

ٓ يٕمرف ومّمؾ اًمًقرة طمتك شمٜمزل قمٚمٞمف  يم٤من رؾمقل اهلل »ىمقل اسمـ قم٤ٌمس: 

 .رواه أسمق داود ش ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ

 وايت٤من قمـ أمحد.وه١مٓء هلؿ ذم اًمٗم٤محت٦م ىمقٓن مه٤م ر

 أهن٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م دون همػمه٤م دم٥م ىمراءهت٤م طمٞم٨م دم٥م ىمراءة اًمٗم٤محت٦م. :أطمدمه٤م

وأن ىمراءهت٤م  ,وهق إصح ٓ ومرق سمف سملم اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ذم ذًمؽ :واًمث٤مين

ّمحٞمح٦م شمقاومؼ هذا اًم٘مقل وإطم٤مدي٨م اًم ,ذم أول اًمٗم٤محت٦م يم٘مراءهت٤م ذم أول اًمًقر

  ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة صمالصم٦م أىمقال:وطمٞمٜمئذ اخلالف أيْم٤م ذم ,ٓ خت٤مًمٗمف

أهن٤م واضم٦ٌم وضمقب اًمٗم٤محت٦م يمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم إطمدى  :أطمده٤م

 اًمروايتلم وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨م سمٜم٤مء قمغم أهن٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م.

ىمقل ُمـ ي٘مقل: ىمراءهت٤م ُمٙمروه٦م ها وضمٝمرا يمام هق اعمِمٝمقر ُمـ  :واًمث٤مين

 ُمذه٥م ُم٤مًمؽ.

أيب طمٜمٞمٗم٦م  : سمؾ ُمًتح٦ٌم وهذا ُمذه٥مأن ىمراءهت٤م ضم٤مئزة :واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

وأيمثر أهؾ احلدي٨م وـم٤مئٗم٦م ُمـ ه١مٓء يًقي سملم ىمراءهت٤م  ,وأمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف

وذًمؽ  ,وخيػم سملم إُمريـ ُمٕمت٘مديـ أن هذا قمغم إطمدى اًم٘مراءشملم ,وشمرك ىمراءهت٤م
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صمؿ ُمع ىمراءهت٤م هؾ يًـ اجلٝمر أو ٓ يًـ قمغم صمالصم٦م أىمقال:  ,قمغم اًم٘مراءة إظمرى

ىمٞمؾ: ٓ يًـ اجلٝمر هب٤م يمام هق  ,يم٘مقل اًمِم٤مومٕمل وُمـ واوم٘مفًـ اجلٝمر هب٤م ىمٞمؾ: ي

يمام  ,وىمٞمؾ: خيػم سمٞمٜمٝمام ,هؾ احلدي٨م واًمرأي ووم٘مٝم٤مء إُمّم٤مرىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ أ

وُمع هذا وم٤مًمّمقاب أن ُم٤م ٓ جيٝمر  ,قمـ إؾمح٤مق وهق ىمقل اسمـ طمزم وهمػمه يروى

ٟم٤م عمثؾ شمٕمٚمٞمؿ اعم٠مُمقُملم ومٞمنمع ًمإلُم٤مم أطمٞم٤م ,سمف ىمد ينمع اجلٝمر سمف عمّمٚمح٦م راضمح٦م

ويًقغ أيْم٤م أن يؽمك  ,ويًقغ ًمٚمٛمّمٚملم أن جيٝمروا سم٤مًمٙمٚمامت اًمٞمًػمة أطمٞم٤مٟم٤م

 ,اإلٟم٤ًمن إومْمؾ ًمت٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ظمقوم٤م ُمـ اًمتٜمٗمػم قمام يّمٚمح

سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ: ًمٙمقن ىمريش يم٤مٟمقا طمديثل  يمام شمرك اًمٜمٌل 

ورأى أن ُمّمٚمح٦م آضمتامع وآئتالف  ؿ سمذًمؽوظمٌم شمٜمٗمػمه ,قمٝمد سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م

عم٤م أيمٛمؾ  -وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد  ,ُمّمٚمح٦م اًمٌٜم٤مء قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ ُم٘مدُم٦م قمغم

اخلالف ذ: وهلذا  -اًمّمالة ظمٚمػ قمثامن وأٟمٙمر قمٚمٞمف وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل 

وذم وصؾ اًمقشمر وهمػم ذًمؽ مم٤م ومٞمف  ,ٟمص إئٛم٦م يم٠ممحد وهمػمه قمغم ذًمؽ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

أو ًمتٕمريٗمٝمؿ  ,إومْمؾ إمم اجل٤مئز اعمٗمْمقل ُمراقم٤مة ائتالف اعم٠مُمقُملماًمٕمدول قمـ 

 اهـ.(اًمًٜم٦م وأُمث٤مل ذًمؽ
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 ؾقائد تتعؾؼ بافبسؿؾة

وينمع اإلشمٞم٤من سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ذم ُمقاـمـ يمثػمة ُمٜمٝم٤م قمٜمد اومتت٤مح اًمٙمت٥م, وضم٤مء  

(, ُمـ طمدي٨م ٠772(, وُمًٚمؿ)7يمام ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري) قمـ اًمٜمٌل

سمًؿ اهلل اًمرمحـ »قمـ أٟمس:  ت٥م ذم يمت٤مسمف إمم هرىمؾيم أن اًمٜمٌل اسمـ قم٤ٌمس

  احلدي٨م.ش قًمف إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروماًمرطمٞمؿ, ُمـ حمٛمد قمٌد اهلل ورؾم

اًمّمٚمح سمٞمٜمف  يمت٥معم٤م  أن اًمٜمٌل , قمـ أٟمس(٠784وقمٜمد ُمًٚمؿ )

ىم٤مل ش, ايمت٥م سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ:» وسملم ىمريش, ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

دري سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, وًمٙمـ ايمت٥م ُم٤م ٟمٕمرف: ؾمٝمٞمؾ: أُم٤م سمًؿ اهلل ومام ٟم

 سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ.

, ىم٤مل عم٤م أطمٍم (٠783قمٜمد ُمًٚمؿ) وضم٤مء قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب   

قمغم أن يدظمٚمٝم٤م ومٞم٘مٞمؿ هب٤م صمالصم٤م, وٓ قمٜمد اًمٌٞم٧م, ص٤محلف أهؾ ُمٙم٦م  اًمٜمٌل

يدظمٚمٝم٤م إٓ سمجٚم٤ٌمن اًمًالح, اًمًٞمػ وىمراسمف, وٓ خيرج سم٠مطمد ُمٕمف ُمـ أهٚمٝم٤م, وٓ 

ايمت٥م اًمنمط سمٞمٜمٜم٤م, سمًؿ اهلل »ٛمٜمع أطمدا يٛمٙم٨م هب٤م ممـ يم٤من ُمٕمف, ىم٤مل ًمٕمكم: ي

, وم٘م٤مل ًمف اعمنميمقن: ًمق ش اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل

ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل اهلل شم٤مسمٕمٜم٤مك, وًمٙمـ ايمت٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل, وم٠مُمر قمٚمٞم٤م أن 

, ش أرين ُمٙم٤مهن٤م: » ل اهلل يٛمح٤مه٤م, وم٘م٤مل قمكم: ٓ واهلل, ٓ أحم٤مه٤م, وم٘م٤مل رؾمق

وم٠مراه ُمٙم٤مهن٤م ومٛمح٤مه٤م, ويمت٥م اسمـ قمٌد اهلل, وم٠مىم٤مم هب٤م صمالصم٦م أي٤مم, ومٚمام أن يم٤من يقم 
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ومٚمٞمخرج وم٠مظمؼمه اًمث٤مًم٨م ىم٤مًمقا ًمٕمكم: هذا آظمر يقم ُمـ ذط ص٤مطمٌؽ, وم٠مُمره 

 ومخرج. شٟمٕمؿ»سمذًمؽ, وم٘م٤مل: 

قمـ يزيد سمـ  (23١77إمم سمٜمل أىمٞمش قمٜمد أمحد) وذم يمت٤مب اًمٜمٌل 

هلل سمـ اًمِمخػم ىم٤مل: يمٜم٤م هبذا اعمرسمد سم٤مًمٌٍمة ىم٤مل: ومج٤مء أقمرايب ُمٕمف ىمٓمٕم٦م قمٌد ا

, ىم٤مل أسمق اًمٕمالء: أديؿ, أو ىمٓمٕم٦م ضمراب, وم٘م٤مل: هذا يمت٤مب يمتٌف زم اًمٜمٌل

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, هذا يمت٤مب ُمـ »وم٠مظمذشمف وم٘مرأشمف قمغم اًم٘مقم, وم٢مذا ومٞمف: 

ؿ اًمّمالة, وأديتؿ ًمٌٜمل زهػم سمـ أىمٞمش: إٟمٙمؿ إن أىمٛمت حمٛمد رؾمقل اهلل 

اًمزيم٤مة, وأقمٓمٞمتؿ ُمـ اعمٖم٤مٟمؿ اخلٛمس وؾمٝمؿ اًمٜمٌل واًمّمٗمل, وم٠مٟمتؿ آُمٜمقن سم٠مُم٤من 

؟ وم٘م٤مل: ؾمٛمٕمتف ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل  ش,اهلل, وأُم٤من رؾمقًمف

 ش.صقم ؿمٝمر اًمّمؼم وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر يذهٌـ وطمر اًمّمدر»ي٘مقل: 

 يمت٥م إمم ُمٚمٙم٦م اًمٞمٛمـ ىم٤مل:عم٤م  وىمص اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن أن ؾمٚمٞمامن 

 .[ 3١اًمٜمٛمؾ: ] ژ ے ھ  ھ ھ    ھ ہ ہ ہ ہ ژ

ًمق أن أطمديمؿ إذا أشمك أهٚمف  »: وقمٜمد إشمٞم٤من اًمرضمؾ أهٚمف, ىم٤مل اًمٜمٌل 

ىم٤مل: ضمٜمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من وضمٜم٥م اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م رزىمتٜمل, وم٢من يم٤من سمٞمٜمٝمام وًمد مل ييه 

, (3283ذم اًمٌخ٤مري) , ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمسشاًمِمٞمٓم٤من, ومل يًٚمط قمٚمٞمف

باب ذـر اهلل ظـد افقؿاع )(, وسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: ٠434وُمًٚمؿ)

 .(وؽره
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 أن اًمٜمٌل  وقمٜمد اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م عم٤م صح قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وأٟمس 

(, 5١95رواه أسمق داود)ش سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل»يم٤من إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف ىم٤مل: 

 (. 3427واًمؽمُمذي)

ٕمـ قمكم سمـ وم, أيب ـم٤مًم٥م وقمٜمد ريمقب اًمداسم٦م عم٤م صح قمـ قمكم سمـ 

سمداسم٦م ًمػميمٌٝم٤م, ومٚمام ووع رضمٚمف ذم اًمريم٤مب, ىم٤مل:  رسمٞمٕم٦م, ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤م, أيتَ 

  ڃ ژ, صمؿ ىم٤مل: ش احلٛمد هلل»صمالصم٤م, ومٚمام اؾمتقى قمغم فمٝمره٤م, ىم٤مل: ش سمًؿ اهلل»

احلٛمد »[ , صمؿ ىم٤مل:  ٠3اًمزظمرف: ] ژ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ

 ح٤مٟمؽ إين ىمد فمٚمٛم٧م ٟمٗمز وم٤مهمٗمر زم, وم٢مٟمف ٓؾمٌ»صمالصم٤م, ش اهلل أيمؼم»صمالصم٤م, ش هلل

وم٘مٚم٧م: ُمـ أي رء وحٙم٧م ي٤م أُمػم  ,, صمؿ وحؽش يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧م

صٜمع يمام صٜمٕم٧م, صمؿ وحؽ, وم٘مٚم٧م: ُمـ  اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل 

إن رسمؽ ًمٞمٕمج٥م ُمـ قمٌده إذا ىم٤مل: رب »أي رء وحٙم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

(, 26٠2أظمرضمف أسمق داود)ش, ذٟمقب همػمكاهمٗمر زم ذٟمقيب إٟمف ٓ يٖمٗمر اًم

 (.2443واًمؽمُمذي)

 گ گ      ک ک    ک ک ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ٟمقح 

 .[ 4٠هقد: ] ژ ڱ ڳ    ڳ ڳ      ڳ گگ

 ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  وقمٜمد دظمقل اًمٌٞم٧م عم٤م صح قمـ اًمٜمٌل 

 فدظمقًم قمٜمد اهلل ومذيمر سمٞمتف, اًمرضمؾ دظمؾ إذا»:  (, ىم٤مل2١٠8قمٜمد ُمًٚمؿ) 
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 اهلل يذيمر ومٚمؿ دظمؾ, وإذا قمِم٤مء, وٓ ًمٙمؿ, ُمٌٞم٧م ٓ: اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل ـمٕم٤مُمف, وقمٜمد

: ىم٤مل ـمٕم٤مُمف, قمٜمد اهلل يذيمر مل وإذا اعمٌٞم٧م, أدريمتؿ: اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل دظمقًمف, قمٜمد

 .شواًمٕمِم٤مء اعمٌٞم٧م أدريمتؿ

:  ىم٤مل اًمٜمٌل وقمٜمد اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وحلدي٨م قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م 

(, 5376اًمٌخ٤مري)ش, , ويمؾ مم٤م يٚمٞمؽي٤م همالم ؾمؿ اهلل ويمؾ سمٞمٛمٞمٜمؽ»

ىم٤مل: يمٜم٤م إذا  (2١٠7قمٜمد ُمًٚمؿ) (, وحلدي٨م طمذيٗم٦م2١22وُمًٚمؿ)

ومٞمْمع يده,  ـمٕم٤مُم٤م مل ٟمْمع أيديٜم٤م طمتك يٌدأ رؾمقل اهلل  طميٟم٤م ُمع اًمٜمٌل 

وإٟم٤م طميٟم٤م ُمٕمف ُمرة ـمٕم٤مُم٤م, ومج٤مءت ضم٤مري٦م يم٠مهن٤م شمدومع, ومذه٧ٌم ًمتْمع يده٤م ذم 

صمؿ ضم٤مء أقمرايب يم٠مٟمام يدومع وم٠مظمذ سمٞمده, وم٘م٤مل سمٞمده٤م,  اًمٓمٕم٤مم, وم٠مظمذ رؾمقل اهلل 

إن اًمِمٞمٓم٤من يًتحؾ اًمٓمٕم٤مم أن ٓ يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف, وإٟمف : »رؾمقل اهلل 

ضم٤مء هبذه اجل٤مري٦م ًمٞمًتحؾ هب٤م وم٠مظمذت سمٞمده٤م, ومج٤مء هبذا إقمرايب ًمٞمًتحؾ سمف 

 .شوم٠مظمذت سمٞمده, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, إن يده ذم يدي ُمع يده٤م

( ىم٤مل 2١٠2ذم ُمًٚمؿ) ي٨م ضم٤مسمروقمٜمد إهمالق إسمقاب حلد 

همٓمقا اإلٟم٤مء, وأويمقا اًمً٘م٤مء, وأهمٚم٘مقا اًم٤ٌمب, وأـمٗمئقا اًمناج, » : اًمٜمٌل

وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ حيؾ ؾم٘م٤مء, وٓ يٗمتح سم٤مسم٤م, وٓ يٙمِمػ إٟم٤مء, وم٢من مل جيد أطمديمؿ 

إٓ أن يٕمرض قمغم إٟم٤مئف قمقدا, ويذيمر اؾمؿ اهلل, ومٚمٞمٗمٕمؾ, وم٢من اًمٗمقيً٘م٦م شميم 

 .شؿقمغم أهؾ اًمٌٞم٧م سمٞمتٝم
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إذا أوى أطمديمؿ إمم ومراؿمف, :»وقمٜمد اًمٜمقم يمام صح قمـ اًمٜمٌل 

ومٚمٞمٜمٗمض ومراؿمف سمداظمٚم٦م إزاره, وًمٞمتقؾمد يٛمٞمٜمف, صمؿ ًمٞم٘مؾ: سم٤مؾمٛمؽ ريب ووٕم٧م 

ضمٜمٌل, وسمؽ أرومٕمف, اًمٚمٝمؿ إن أُمًٙمتٝم٤م وم٤مرمحٝم٤م, وإن أرؾمٚمتٝم٤م وم٤مطمٗمٔمٝم٤م سمام 

ذم اًمٌخ٤مري  ُمٙمـ طمدي٨م أيب هريرةش, طمٗمٔم٧م سمف قم٤ٌمدك اًمّم٤محللم

 (.27٠4وُمًٚمؿ)(, 632١)

ُمـ  شسم٤مؾمٛمؽ أُمقت وأطمٞم٤م» وقمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٜمقم, ىم٤مل اًمرؾمقل 

 (.27٠٠(, وقمـ اًمؼماء ذم ُمًٚمؿ )63٠2قمٜمد اًمٌخ٤مري) طمدي٨م طمذيٗم٦م

سمـ قمٗم٤من ىم٤مل  وقمٜمد اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء, عم٤م صح ُمـ طمدي٨م قمثامن 

ُمـ ىم٤مل سمًؿ اهلل اًمذي ٓ يي ُمع اؾمٛمف رء, ذم إرض, وٓ ذم »:اًمٜمٌل

, وهق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ, صمالث ُمرات, مل شمّمٌف ومج٠مة سمالء, طمتك يّمٌح, اًمًامء

, قمٜمد أيب شوُمـ ىم٤مهل٤م طملم يّمٌح صمالث ُمرات, مل شمّمٌف ومج٠مة سمالء طمتك يٛمز

 (.3869(, واسمـ ُم٤مضمف)3388(, واًمؽمُمذي)5١88داود)

أٟمف يم٤من إذا ضم٤مءه اًمرضمؾ  وقمٜمد اًمٕمالج وهمػم ذًمؽ, عم٤م صح قمـ اًمٜمٌل 

صمؿ ووٕمٝم٤م ذم اًمؽماب صمؿ ووٕمٝم٤م قمغم ُمٙم٤من إمل صمؿ ومٞمف اجلرح سمٚمؾ إصٌٕمف 

سم٤مؾمؿ اهلل أرىمٞمؽ, ُمـ يمؾ رء ي١مذيؽ, ُمـ ذ يمؾ ٟمٗمس أو قملم » ىم٤مل

, ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد شطم٤مؾمد, اهلل يِمٗمٞمؽ سم٤مؾمؿ اهلل أرىمٞمؽ

أٟمف ؿمٙم٤م إمم رؾمقل اهلل  (, وُمـ طمدي٨م قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص2٠86ُمًٚمؿ)
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وع يدك قمغم : »٤مل ًمف رؾمقل اهلل وضمٕم٤م جيده ذم ضمًده ُمٜمذ أؾمٚمؿ وم٘م 

اًمذي شم٠ممل ُمـ ضمًدك, وىمؾ سم٤مؾمؿ اهلل صمالصم٤م, وىمؾ ؾمٌع ُمرات أقمقذ سم٤مهلل وىمدرشمف 

ضمؼمائٞمؾ, ضم٤مء  (, وعم٤م3522(,)22١2, قمٜمد ُمًٚمؿ)شُمـ ذ ُم٤م أضمد وأطم٤مذر

سمًؿ اهلل أرىمٞمؽ, », ىم٤مل: ش ٟمٕمؿ», وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد اؿمتٙمٞم٧م؟ ىم٤مل: أشمك اًمٜمٌل

يمؾ ٟمٗمس أو قملم, أو طم٤مؾمد اهلل يِمٗمٞمؽ, سمًؿ اهلل  ُمـ يمؾ رء ي١مذيؽ, ُمـ ذ

(, وُمًٜمد 3523قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ) , ُمٜمف طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمدشأرىمٞمؽ

 (.٠٠225أمحد)

وقمٜمد إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وشمقديع إصح٤مب واإلظمقان عم٤م صح قمـ  

اهمزوا سم٤مؾمؿ اهلل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل, ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر : »ُمـ طمدي٨م سمريدة اًمٜمٌل

, شوٓ شمٖمدروا و ٓ متثٚمقا وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمدا سم٤مهلل, اهمزوا و ٓ شمٖمٚمقا 

 (.٠73٠ُمًٚمؿ)

, أن ذًمؽ اًمٖمالم عم٤م قمجز وقمٜمد اًمرُمل عم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م صٝمٞم٥م 

إٟمؽ ًم٧ًم سم٘م٤مشمكم طمتك شمٗمٕمؾ ُم٤م آُمرك سمف, ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: »قمـ ىمتٚمف ىم٤مل: 

دمٛمع اًمٜم٤مس ذم صٕمٞمد واطمد, وشمّمٚمٌٜمل قمغم ضمذع, صمؿ ظمذ ؾمٝمام ُمـ يمٜم٤مٟمتل, صمؿ 

ذم يمٌد اًم٘مقس, صمؿ ىمؾ: سم٤مؾمؿ اهلل رب اًمٖمالم, صمؿ ارُمٜمل, وم٢مٟمؽ إذا وع اًمًٝمؿ 

ومٕمٚم٧م ذًمؽ ىمتٚمتٜمل, ومجٛمع اًمٜم٤مس ذم صٕمٞمد واطمد, وصٚمٌف قمغم ضمذع, صمؿ أظمذ 

ؾمٝمام ُمـ يمٜم٤مٟمتف, صمؿ ووع اًمًٝمؿ ذم يمٌد اًم٘مقس, صمؿ ىم٤مل: سم٤مؾمؿ اهلل, رب 
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 اًمٖمالم, صمؿ رُم٤مه ومقىمع اًمًٝمؿ ذم صدهمف, ومقوع يده ذم صدهمف ذم ُمقوع اًمًٝمؿ

 (.3١١5ُمًٚمؿ)ش, ومامت

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ ژ وقمٜمد إرؾم٤مل اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

   ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ

, وىم٤مل [ 4اعم٤مئدة: ] ژ   ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

إذا أرؾمٚم٧م يمٚمٌؽ اعمٕمٚمؿ وذيمرت اؾمؿ اهلل ومٙمؾ ُم٤م أُمًؽ قمٚمٞمؽ, وم٢من : »اًمرؾمقل

قمٜمد  ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ ,شأيمؾ ومال شم٠ميمؾ, وم٢مٟمام أُمًؽ قمغم ٟمٗمًف

إذا رُمٞم٧م ؾمٝمٛمؽ, وم٤مذيمر اؾمؿ اهلل, وم٢من », وىم٤مل: (٠929(, وُمًٚمؿ)٠75اًمٌخ٤مري)

وضمدشمف ىمد ىمتؾ ومٙمؾ, إٓ أن دمده ىمد وىمع ذم ُم٤مء, وم٢مٟمؽ ٓ شمدري اعم٤مء ىمتٚمف أو 

 (.٠929قمٜمد ُمًٚمؿ) ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿش, ؾمٝمٛمؽ

أو -ىمٌؾ أن يّمكم  ُمـ يم٤من ذسمح أوحٞمتف»وعم٤م ٟمحر اًمٜمٌل أوحٞمتف ىم٤مل: 

ُمـ ش, , ومٚمٞمذسمح ُمٙم٤مهن٤م أظمرى, وُمـ يم٤من مل يذسمح, ومٚمٞمذسمح سم٤مؾمؿ اهلل-ٟمّمكم

(, وُم٤م مل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ٠96١قمٜمد ُمًٚمؿ) طمدي٨م ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من

 ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ژ طم٤مل اًمتذيمٞم٦م ٓ جيقز أيمٚمف سمح٤مل ىم٤مل شمٕم٤ممم:

            حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [٠2٠إٟمٕم٤مم: ]ژ ڈ ڈ

 ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ىئ مئ

 .[٠٠9 - ٠٠8إٟمٕم٤مم: ]ژ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير: هنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ أيمؾ ُم٤م مل يذيمر اؾمؿ    

اهلل قمٚمٞمف, سمٕمد أن أُمر سم٤مٕيمؾ مم٤م ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف, وومٞمف دًمٞمؾ قمغم حتريؿ أيمؾ ُم٤م 

 ٞمف.مل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚم

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ, ومذه٥م اسمـ قمٛمر, وٟم٤مومع ُمقٓه وهق 

ل أسمق صمقر اًمِمٕمٌل واسمـ ؾمػميـ وهق رواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ وقمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وسمف ىم٤م

أن ُم٤ممل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمذسم٤مئح طمرام ُمـ همػم ومرق سملم  ,د اًمٔم٤مهريوداو

 ھ   ھ ہ ہ ژ :اًمٕم٤مُمد واًمٜم٤مد هلذه أي٦م وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمّمٞمد

ؾمتدٓل شم٠ميمٞمدًا ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم هذا آويزيد , [4دة: ئاعم٤م]ژ  ے ے ھ ھ

 .ژ  ڈ ڈ ژ هذه أي٦م

وىمد صم٧ٌم ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م, وإُمر سم٤مًمتًٛمٞم٦م ذم اًمّمٞمد وهمػمه,  

وأصح٤مسمف, وهق رواي٦م ُم٤مًمؽ, ورواي٦م قمـ أمحد: أن اًمتًٛمٞم٦م وذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

اسمـ قم٤ٌمس, وأيب هريرة وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح, ُمًتح٦ٌم ٓ واضم٦ٌم, وهق ُمروي قمـ 

ومحؾ اًمِم٤مومٕمل أي٦م قمغم ُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل, وهق ختّمٞمص ًممي٦م سمٖمػم خمّمص, 

ذسمٞمح٦م اعمًٚمؿ طمالل, ذيمر اؾمؿ »ىم٤مل:  وىمد روى أسمق داود ذم اعمرؾمؾ أن اًمٜمٌل

وًمٞمس ذم هذا اعمرؾمؾ ُم٤م يّمٚمح ًمتخّمٞمص أي٦م, ٟمٕمؿ طمدي٨م ش, اهلل أو مل يذيمر

: إن ىمقُم٤م ي٠مشمقٟمٜم٤م سمٚمحامن ٓ ٟمدري أذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل قم٤مئِم٦م أهن٤م

(, يٗمٞمد أن 7398رواه اًمٌخ٤مري)ش, اذيمروا أٟمتؿ اؾمؿ اهلل, ويمٚمقا»أم ٓ؟ وم٘م٤مل: 
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اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد إيمؾ دمزئ ُمع اًمت٤ٌمس وىمققمٝم٤م قمٜمد اًمذسمح, وذه٥م ُم٤مًمؽ, وأمحد 

يف, أن اًمتًٛمٞم٦م إن ذم اعمِمٝمقر قمٜمٝمام, وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف و إؾمح٤مق سمـ راهق

شمريم٧م ٟمًٞم٤مٟم٤م مل شمي, وإن شمريم٧م قمٛمدا مل حيؾ أيمؾ اًمذسمٞمح٦م, وهق ُمروي قمـ 

قمكم واسمـ قم٤ٌمس, وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م, وقمٓم٤مء وـم٤موس, واحلًـ اًمٌٍمي, وأيب 

ُم٤مًمؽ وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم, وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ, 

اعمًٚمؿ إن ٟمز »ىم٤مل:  س قمـ اًمٜمٌلواؾمتدًمقا سمام أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قم٤ٌم

وإٟمام  , وهذا احلدي٨م رومٕمف ظمٓم٠م,شأن يًٛمل طملم يذسمح ومٚمٞمذيمر اؾمؿ اهلل وًمٞم٠ميمٚمف

هق ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس, ويمذا أظمرضمف ُمـ ىمقًمف قمٌد اًمرزاق, وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر, 

 وقمٌد سمـ محٞمد واسمـ اعمٜمذر, ٟمٕمؿ يٛمٙمـ آؾمتدٓل هلذا اعمذه٥م سمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يمام ؾمٌؼ شم٘مريره, وسم٘مقًمف  ,[ 286اًمٌ٘مرة: ]ژ  ائ ائ ى   ى ې ې ې ژ

وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة اًمذي أظمرضمف اسمـ ش, رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من: »

قل اهلل, أرأي٧م اًمرضمؾ ُمٜم٤م يذسمح وم٘م٤مل: ي٤م رؾم قمدي أن رضمال ضم٤مء إمم اًمٜمٌل

ومٝمق طمدي٨م ش, اؾمؿ اهلل قمغم يمؾ ُمًٚمؿ: »يٜمًك أن يًٛمل؟, وم٘م٤مل اًمٜمٌلو

 ٕمٗمف وهمػمه. اٟمتٝمكوٕمٞمػ, ىمد و

ىم٤مل: يمٜم٧م  اًمتٕمثر, ومٕمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلاًمً٘مقط ووقمٜمد  

ٓ شم٘مؾ شمٕمس »شمٕمس اًمِمٞمٓم٤من, وم٘م٤مل:  :ومٕمثرت داسم٦م, وم٘مٚم٧م ,رديػ اًمٜمٌل

اًمِمٞمٓم٤من, وم٢مٟمؽ إذا ىمٚم٧م ذًمؽ شمٕم٤مفمؿ طمتك يٙمقن ُمثؾ اًمٌٞم٧م, وي٘مقل: سم٘مقيت, 
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قمٜمد ش, ًمذسم٤مبوًمٙمـ ىمؾ: سمًؿ اهلل, وم٢مٟمؽ إذا ىمٚم٧م ذًمؽ شمّم٤مهمر طمتك يٙمقن ُمثؾ ا

 (.2١59٠(, وُمًٜمد أمحد)4982أيب داود)

ىم٤مل: طمّس, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  وعم٤م ىمٓمٕم٧م إصٌع ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 

رواه اًمٜم٤ًمئل ش, اًمٜم٤مس يٜمٔمرونىمٚم٧م: سمًؿ اهلل ًمرومٕمتؽ اعمالئٙم٦م وًمق : »

(3٠39.) 

هذه سمٕمض اعمقاـمـ اًمتل شمنمع ومٞمٝم٤م اًمتًٛمٞم٦م, وهٜم٤مك ُمقاـمـ أظمرى عمـ 

وٟم٠ًمل اهلل اًمٕمقن واًمًداد, وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٙمقن اًمتًٛمٞم٦م قمٚمٞمف واضم٦ٌم  أراد اًمت٘مّّص,

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٙمقن ُمًتح٦ٌم, قمغم شمٗمّمٞمؾ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف, واهلل أقمٚمؿ.
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 ژ ھ ژ :ؿقفف                        

إذ أن اًمٕمٌد  ,ؿمتٝمرأو ر, وإول أفمٝم٦ماًم٤ٌمء ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م, وىمٞمؾ ًمٚمٛمّم٤مطمٌ

ه ُمًتٕمٞمٜم٤م سمف ذم شمٞمًػم أُمره و شمٗمري٩م يمرسمف, وآؾمؿ يًٛمل اهلل شمٕم٤ممم ُمتؼميم٤م سمذيمر

ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق اًمذي هق اًمٕمٚمق, وىمٞمؾ ُمـ اًمًٛم٦م, وإول أفمٝمر, ٕٟمف جيٛمع 

قمغم أؾمامء ويّمٖمر قمغم ؾُمَٛمّل, وًمق يم٤من ُمِمت٘م٤م ُمـ اًمًٛم٦م جلٛمع قمغم ؾمامت, 

اًمّمحٞمح أم وم٘مط ٟمحقي, وقمغم ويّمٖمر قمغم ؾُمَٛمٞم٦َّم, وهؾ اخلالف ذم هذا قم٘مدي 

  .سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن اخلالف قم٘مدي ذه٥م وم٘مد

: )وآؾمؿ ُم٤م يٕمرف سمف ذات اًمٌمء, وأصٚمف "اعمٗمردات"ىم٤مل اًمراهم٥م ذم 

ؾَمْٛمق, سمدًٓم٦م ىمقهلؿ أؾمامء, وؾُمَٛمّل وأصٚمف ُمـ اًمًٛمق, وهق اًمذي سمف رومع ذيمر 

 اعمًٛمك ومٞمٕمرف سمف(.اهـ

اظمتٚمٗمقا ذم اؿمت٘م٤مق ) :ذم شمٗمًػمه وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اًم٘مرـمٌل

, وم٘م٤مل اًمٌٍميقن: هق ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق وهق اًمٕمٚمق واًمرومٕم٦م, آؾمؿ قمغم وضمٝملم

ؾمؿ يًٛمق سم٤معمًٛمك وىمٞمؾ ٕن آ ,اؾمؿ ٕن ص٤مطمٌف سمٛمٜمزًم٦م اعمرشمٗمع سمفوم٘مٞمؾ: 

وىمٞمؾ إٟمام ؾمٛمل آؾمؿ اؾمام ٕٟمف قمال سم٘مقشمف قمغم ىمًٛمل اًمٙمالم:  ,ومػمومٕمف قمـ همػمه

ٛمل ٝمام ؾُم احلرف واًمٗمٕمؾ, وآؾمؿ أىمقى ُمٜمٝمام سم٤مإلَج٤مع ٕٟمف إصؾ, ومٚمٕمٚمقه قمٚمٞم

ًِّ  ,اؾمام ومٝمذه صمالصم٦م أىمقال ٛم٦م وهل اًمٕمالُم٦م, ٕن وىم٤مل اًمٙمقومٞمقن: إٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًم

وإول أصح, ٕٟمف  ,"وؾمؿ" آؾمؿ قمالُم٦م عمـ ووع ًمف, وم٠مصؾ اؾمؿ قمغم هذا
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وذم اجلٛمع أؾمامء, واجلٛمع واًمتّمٖمػم يردان إؿمٞم٤مء إمم  ّل ٛمَ ي٘م٤مل ذم اًمتّمٖمػم ؾُم 

ويدل قمغم صحتف أيْم٤م وم٤مئدة اخلالف  ,, ومال ي٘م٤مل: وؾمٞمؿ وٓ أوؾم٤ممأصقهل٤م

وهل: اًمث٤مُمٜم٦م قمنم وم٢من ُمـ ىم٤مل آؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمٕمٚمق ي٘مقل: مل يزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ف ُمقصقوم٤م ىمٌؾ وضمقد اخلٚمؼ وسمٕمد وضمقدهؿ وقمٜمد ومٜم٤مئٝمؿ, وٓ شم٠مصمػم هلؿ ذم أؾمامئ

اًمًٛم٦م ي٘مقل: وُمـ ىم٤مل آؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ  ,وٓ صٗم٤مشمف, وهذا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م

أؾمامء وصٗم٤مت,  اؾمؿ وٓ صٗم٦م, ومٚمام ظمٚمؼ اخلٚمؼ ضمٕمٚمقا ًمف الزل سمِ يم٤من اهلل ذم إ

اؾمؿ وٓ صٗم٦م, وهذا ىمقل اعمٕمتزًم٦م وهق ظمالف ُم٤م أَجٕم٧م  الوم٢مذا أومٜم٤مهؿ سم٘مل سم

قمٚمٞمف إُم٦م, وهق أقمٔمؿ ذم اخلٓم٠م ُمـ ىمقهلؿ: إن يمالُمف خمٚمقق, شمٕم٤ممم اهلل قمـ 

 .اهـ (ذًمؽ
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 ژ ھ ژ

ق أقمرف اعمٕم٤مرف, ًمٗمظ اجلالًم٦م: وهق قمٚمؿ قمغم اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م, وه

ُمِمتؼ ُمـ اإلًمف, وهق ىمقل ؾمٞمٌقيف وَجٝمقر  هقوآؾمؿ إقمٔمؿ قمغم اًمّمحٞمح, و

 .أصح٤مسمف إٓ ُمـ ؿمذ ُمٜمٝمؿ, أوم٤مده اسمـ اًم٘مٞمؿ

 واًمت٠مًمف هق اًمتٕمٌد, ىم٤مل رؤسم٦م :

 لحـ واشسجعـ مـ تلهل  شب               هِ افغاكقات ادد   هلل در  

: إذ مل ي٠مت شم٤مسمٕم٤م ىمط, وأُم٤م ة إًمٞمف وشم٤مسمٕم٦م ًمفأي ُمـ شمٕمٌدي, ويمؾ إؾمامء احلًٜمك قم٤مئد

, ومٝمذا ُمـ ژ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ ىمقل اهلل

هق اهلل شمٕم٤ممم, وهق دال قمغم  ژ ڄ ڦ ژ قمٓمػ اًمٌٞم٤من ٓ اًمٜمًؼ, وم٢من

اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م, ودال قمغم اًمذات واًمّمٗم٦م سم٤مًمتْمٛمـ, ودال قمغم َجٞمع 

ق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم احلل اًم٘مدير اعمتٙمٚمؿ اعمتّمػ هاإلًمف اًمّمٗم٤مت سم٤مًٓمتزام, إذ أن 

وأُم٤م اإلًمف ومٝمق اجل٤مُمع واًمٕمٔمٛم٦م, ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) سمجٛمٞمع صٗم٤مت اجلامل واًمٙمامل

جلٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلالل ومٞمدظمؾ ذم هذا آؾمؿ َجٞمع إؾمامء 

 (اهـ, ُمـ اًمٌدائع.احلًٜمك

وأَجٕمٝم٤م, طمتك هذا آؾمؿ أيمؼم أؾمامئف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه: )

ومل جيٛمع,  َـّ ثَ ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إٟمف اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ومل يتًؿ سمف همػمه, ًمذًمؽ مل يُ 
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 ك سم٤مؾمٛمف اًمذي هقأي ُمـ شمًٛمَّ  ژ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ژ وهق أطمد شم٠مويكم ىمقًمف شمٕم٤ممم

وم٤مهلل اؾمؿ ًمٚمٛمقضمقد احلؼ اجل٤مُمع ًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م, اعمٜمٕمقت سمٜمٕمقت  ژ ی ژ

ٕمٜم٤مه اًمذي وىمٞمؾ: ُم ,٘مٞم٘مل, ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمفد احلاًمرسمقسمٞم٦م, اعمٜمٗمرد سم٤مًمقضمق

وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه واضم٥م اًمقضمقد اًمذي مل يزل وٓ يزال, واعمٕمٜمك  ,يًتحؼ أن يٕمٌد

 .اهـ (واطمد

اؾمؿ اهلل دال قمغم َجٞمع (: )٠/4٠) "دارجاعم"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمدٓٓت اًمثالث, وم٢مٟمف دال قمغم إهلٞمتف  إؾمامء احلًٜمك, واًمّمٗم٤مت

 ًمثٌقت صٗم٤مت اإلهلٞم٦م ًمف ُمع ٟمٗمل أوداده٤م قمٜمف. اعمتْمٛمٜم٦م

صٗم٤مت اًمٙمامل, اعمٜمزه٦م قمـ اًمتِمٌٞمف واعمث٤مل, وقمـ  لوصٗم٤مت اإلهلٞم٦م: ه

اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئص, وهلذا يْمٞمػ اهلل شمٕم٤ممم ؾم٤مئر إؾمامء احلًٜمك إمم هذا آؾمؿ 

[ وي٘م٤مل: اًمرمحـ ٠8١إقمراف: ] ژ ڄ ڄ ڄ ژاًمٕمٔمٞمؿ, يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

واًمًالم, واًمٕمزيز, واحلٙمٞمؿ ُمـ أؾمامء اهلل, وٓ ي٘م٤مل: اهلل واًمرطمٞمؿ, واًم٘مدوس, 

 ُمـ أؾمامء اًمرمحـ, وٓ ُمـ أؾمامء اًمٕمزيز, وٟمحق ذًمؽ.

ؿ أن اؾمٛمف اهلل ُمًتٚمزم جلٛمٞمع ُمٕم٤مين إؾمامء احلًٜمك, دال قمٚمٞمٝم٤م ٚمِ ومٕمُ 

سم٤مإلَج٤مل, وإؾمامء احلًٜمك شمٗمّمٞمؾ وشمٌٞملم ًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م اًمتل اؿمتؼ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ 

دال قمغم يمقٟمف ُم٠مًمقه٤م ُمٕمٌقدا, شم١مهلف اخلالئؼ حم٦ٌم وشمٕمٔمٞمام  اهلل, واؾمؿ اهلل

 .اهـ(وظمْمققم٤م, وومزقم٤م إًمٞمف ذم احلقائ٩م واًمٜمقائ٥م
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قمٚمؿ قمغم اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, ي٘م٤مل: إٟمف  ژ ٺ ژ: ) وىم٤مل اسمـ يمثػم 

 ڻ ں ں ڱ ژآؾمؿ إقمٔمؿ: ٕٟمف يقصػ سمجٛمٞمع اًمّمٗم٤مت, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

    ﮲   ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ  ہ ۀ ڻۀ     ڻ ڻ

 ﮻﮼ ﮺      ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳

           ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

[ , 24- 22احلنم: ] ژ  ڭ  ڭ      ڭ     ڭ         

 ڄ ڄ ڄ ژوم٠مضمرى إؾمامء اًم٤ٌمىمٞم٦م يمٚمٝم٤م صٗم٤مت ًمف, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 گ ک کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: , [٠8١إقمراف: ]ژ  ڃ ڃ

[ وذم اًمّمحٞمحلم, قمـ أيب هريرة: أن ٠٠١إلهاء: ا]ژ  ڳ گ  گ گ

إن هلل شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمام, ُم٤مئ٦م إٓ واطمدا ُمـ أطمّم٤مه٤م »ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

اًمروايتلم  وسملمُم٤مضمف  , وضم٤مء شمٕمداده٤م ذم رواي٦م اًمؽمُمذي, واسمـشدظمؾ اجلٜم٦م

اظمتالف زي٤مدات وٟم٘مّم٤من, وىمد ذيمر ومخر اًمديـ اًمرازي ذم شمٗمًػمه قمـ سمٕمْمٝمؿ 

٦م آٓف اؾمؿ: أًمػ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م, وأًمػ ذم اًمتقراة, أن هلل مخً

 .قر, وأًمػ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظوأًمػ ذم اإلٟمجٞمؾ, وأًمػ ذم اًمزسم

وهق اؾمؿ مل يًؿ سمف همػمه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: وهلذا ٓ يٕمرف ذم يمالم اًمٕمرب ًمف 

ة إمم أٟمف اؾمؿ ضم٤مُمد ٓ اؿمت٘م٤مق ُمـ ومٕمؾ ويٗمٕمؾ, ومذه٥م ُمـ ذه٥م ُمـ اًمٜمح٤م

  .اؿمت٘م٤مق ًمف
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وىمد ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل قمـ َج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمل واخلٓم٤ميب وإُم٤مم 

ٞمٌقيف أن إًمػ واًمالم ومٞمف احلرُملم واًمٖمزازم وهمػمهؿ, وروي قمـ اخلٚمٞمؾ وؾم

  .ٓزُم٦م

ىم٤مل اخلٓم٤ميب: أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل: ي٤م اهلل, وٓ شم٘مقل: ي٤م اًمرمحـ, ومٚمقٓ أٟمف 

 . إًمػ واًمالمظم٤مل طمرف اًمٜمداء قمغم ُمـ أصؾ اًمٙمٚمٛم٦م عم٤م ضم٤مز إد

 وىمٞمؾ: إٟمف ُمِمتؼ, واؾمتدًمقا قمٚمٞمف سم٘مقل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج:

 شبحـ واشسجعـ مـ تلهلل            هلل در افغاكقات ادده                

وم٘مد سح اًمِم٤مقمر سمٚمٗمظ اعمّمدر, وهق اًمت٠مًمف, ُمـ أًمف ي٠مًمف إٓه٦م وشم٠مهل٤م, يمام 

٤ٌمدشمؽ, أي: أٟمف يم٤من ىم٤مل: قم, ژ َؽ تَ هَ َٓ إِ وَ  ڱ ژروي أن اسمـ قم٤ٌمس ىمرأ: 

 يٕمٌد وٓ يٕمٌد, ويمذا ىم٤مل جم٤مهد وهمػمه.

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژوىمد اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ قمغم يمقٟمف ُمِمت٘م٤م سم٘مقًمف: 

 ہ ہ ژأي: اعمٕمٌقد ذم اًمًاموات وإرض, يمام ىم٤مل:  ,[3إٟمٕم٤مم: ] ژ ڃ

, وٟم٘مؾ ؾمٞمٌقيف قمـ اخلٚمٞمؾ: أن [84اًمزظمرف: ] ژ ھ      ھ ھ      ھ ہ ہ

وم٠مدظمٚم٧م إًمػ واًمالم سمدٓ ُمـ اهلٛمزة, ىم٤مل ؾمٞمٌقيف:  أصٚمف: إٓه, ُمثؾ ومٕم٤مل,

ُمثؾ اًمٜم٤مس, أصٚمف: أٟم٤مس, وىمٞمؾ: أصؾ اًمٙمٚمٛم٦م: ٓه, ومدظمٚم٧م إًمػ واًمالم 

 ًمٚمتٕمٔمٞمؿ وهذا اظمتٞم٤مر ؾمٞمٌقيف. 
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 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 ظـل وٓ أكت دياين ؾتخزوين          ٓه ابـ ظؿؽ ٓ أؾضؾت يف حسب

ٜمل, وىم٤مل اًمٙم٤ًمئل واًمٗمراء: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م, أي: ومتًقؾم

  چ چ ژأصٚمف: اإلًمف طمذومقا اهلٛمزة وأدهمٛمقا اًمالم إومم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م, يمام ىم٤مل: 

أي: ًمٙمـ أٟم٤م, وىمد ىمرأه٤م يمذًمؽ احلًـ, ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:  ,[38اًمٙمٝمػ: ] ژ ڇ ڇ

صمؿ ىمٞمؾ: هق ُمِمتؼ ُمـ وًمف: إذا حتػم, واًمقًمف ذه٤مب اًمٕم٘مؾ: ي٘م٤مل: رضمؾ واًمف, 

ًمف: إذا أرؾمؾ ذم اًمّمح٤مري, وم٤مهلل شمٕم٤ممم شمتحػم أوًمق واُمرأة وهلك, وُم٤مء ُمق

إًم٤ٌمب واًمٗمٙمر ذم طم٘م٤مئؼ صٗم٤مشمف, ومٕمغم هذا يٙمقن أصٚمف: وٓه, وم٠مسمدًم٧م اًمقاو 

مهزة, يمام ىم٤مًمقا ذم وؿم٤مح: أؿم٤مح, ووؾم٤مدة: أؾم٤مدة, وىم٤مل ومخر اًمديـ اًمرازي: 

مم وىمٞمؾ: إٟمف ُمِمتؼ ُمـ أهل٧م إمم ومالن, أي: ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف, وم٤مًمٕم٘مقل ٓ شمًٙمـ إٓ إ

همػمه ىم٤مل  ذيمره, وإرواح ٓ شمٗمرح إٓ سمٛمٕمرومتف: ٕٟمف اًمٙم٤مُمؾ قمغم اإلـمالق دون

ىم٤مل: وىمٞمؾ: ُمـ  ,[28اًمرقمد: ] ژ  يث ىث مث جث    يت ىت ژاهلل شمٕم٤ممم: 

 ٓه يٚمقه: إذا اطمتج٥م.

وىمٞمؾ: اؿمت٘م٤مىمف ُمـ أًمف اًمٗمّمٞمؾ, إذ وًمع سم٠مُمف, واعمٕمٜمك: أن اًمٕم٤ٌمد ُم٠مًمقهقن  

قال, ىم٤مل: وىمٞمؾ: ُمِمتؼ ُمـ أًمف اًمرضمؾ ي٠مًمف: ُمقًمٕمقن سم٤مًمتيع إًمٞمف ذم يمؾ إطم

إذا ومزع ُمـ أُمر ٟمزل سمف وم٠مهلف, أي: أضم٤مره, وم٤معمجػم جلٛمٞمع اخلالئؼ ُمـ يمؾ اعمْم٤مر 

, [88اعم١مُمٜمقن: ] ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ: شمٕم٤مممهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف: ًم٘مقًمف 
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وهق اعمٓمٕمؿ  ,[53اًمٜمحؾ: ] ژ ی ی   ی  ی ىئ ىئ ژوهق اعمٜمٕمؿ ًم٘مقًمف: 

 ىئ ىئ      ېئ ېئ ژوهق اعمقضمد ًم٘مقًمف:  ,[٠4إٟمٕم٤مم: ] ژ ہ ہ   ہ ہ ژًم٘مقًمف: 

 [ .78اًمٜم٤ًمء: ] ژ ىئ

ومخر اًمديـ أٟمف اؾمؿ قمٚمؿ همػم ُمِمتؼ اًمٌت٦م, ىم٤مل: وهق ىمقل  اظمت٤مروىمد 

 اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف وأيمثر إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء, صمؿ أظمذ يًتدل قمغم ذًمؽ سمقضمقه:

  .٤من ُمِمت٘م٤م ٓؿمؽمك ذم ُمٕمٜم٤مه يمثػمونُمٜمٝم٤م: أٟمف ًمق يم

٘مٞم٦م إؾمامء شمذيمر صٗم٤مت ًمف, ومت٘مقل: اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اعمٚمؽ وُمٜمٝم٤م: أن سم

  ڄ ڄ ڦ ژاًم٘مدوس, ومدل أٟمف ًمٞمس سمٛمِمتؼ, ىم٤مل: وم٠مُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

  .ومجٕمؾ ذًمؽ ُمـ سم٤مب قمٓمػ اًمٌٞم٤مناجلر قمغم ىمراءة , [2, ٠إسمراهٞمؿ: ] ژ ڄ

[ , وذم آؾمتدٓل 65ُمريؿ: ] ژ ٺ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ژوُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ذا آؾمؿ ضم٤مُمدا همػم ُمِمتؼ ٟمٔمر, واهلل أقمٚمؿ.هبذه قمغم يمقن ه

وطمٙمك ومخر اًمديـ قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ذه٥م إمم أن اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمؼماين ٓ 

قمريب, صمؿ وٕمٗمف, وهق طم٘مٞمؼ سم٤مًمتْمٕمٞمػ يمام ىم٤مل, وىمد طمٙمك ومخر اًمديـ هذا 

اًم٘مقل صمؿ ىم٤مل: واقمٚمؿ أن اخلٚمؼ ىمًامن: واصٚمقن إمم ؾم٤مطمؾ سمحر اعمٕمروم٦م, 

امت احلػمة وشمٞمف اجلٝم٤مًم٦م: ومٙم٠مهنؿ ىمد وم٘مدوا قم٘مقهلؿ وحمروُمقن ىمد سم٘مقا ذم فمٚم

وأرواطمٝمؿ, وأُم٤م اًمقاضمدون وم٘مد وصٚمقا إمم قمرص٦م اًمٜمقر وومًح٦م اًمٙمؼمي٤مء 
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واجلالل, ومت٤مهقا ذم ُمٞم٤مديـ اًمّمٛمدي٦م, وسم٤مدوا ذم قمرص٦م اًمٗمرداٟمٞم٦م, ومث٧ٌم أن 

اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ واهلقن ذم ُمٕمرومتف, وروي قمـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد أٟمف ىم٤مل: ٕن اخلٚمؼ 

قن إًمٞمف سمٜمّم٥م اًمالم وضمره٤م ًمٖمت٤من, وىمٞمؾ: إٟمف ُمِمتؼ ُمـ آرشمٗم٤مع, ومٙم٤مٟم٧م ي٠مهل

اًمٕمرب شم٘مقل ًمٙمؾ رء ُمرشمٗمع: ٓه٤م, ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس: 

 ٓه٧م.

وأصؾ ذًمؽ اإلًمف, ومحذوم٧م اهلٛمزة اًمتل هل وم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م, وم٤مًمت٘م٧م اًمالم 

٤م ذم اًمتل هل قمٞمٜمٝم٤م ُمع اًمالم اًمزائدة ذم أوهل٤م ًمٚمتٕمريػ وم٠مدهمٛم٧م إطمدامه

ُمِمددة, وومخٛم٧م شمٕمٔمٞمام, وم٘مٞمؾ: إظمرى, ومّم٤مرشم٤م ذم اًمٚمٗمظ ُٓم٤م واطمدة 

 .اهـ(اهلل

واًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ُمِمتؼ قمغم ُم٤م رضمحف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

وهمػمه ُمـ يمتٌف, وًمٞمس اعمراد سم٤مٓؿمت٘م٤مق اؿمت٘م٤مق إصؾ ُمـ  "سمدائع اًمٗمقائد"

  اد سمف ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك.آؿمت٘م٤مق اعمر اًمٗمرع يمام فمٜمف اًمًٝمٞمكم وهمػمه: وًمٙمـ

واًمٙمالم قمغم هذا آؾمؿ يٓمقل ٟمٔمرا عمٜمزًمتف اًمرومٞمٕم٦م ذم يمقٟمف قمٚمؿ قمغم 

سمف,  اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م اعمتّمٗم٦م سمٙمؾ يمامل, واعمتٜمزه قمـ يمؾ ٟم٘مص, ويذيمر اهلل 

ومت٘مقل: ؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, وٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم, وٓ طمقل وٓ ىمقة 

ؾمتٖمٗمر اهلل, وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده, وؾمٌح٤من اهلل إٓ سم٤مهلل, وطمًٌل اهلل, وأ

 , إمم همػم ذًمؽ.ژ ۈئ ژ, أو ي٤مژ     ڈ ژ إدقمٞم٦م سمف ومت٘مقلوأيمثر , اًمٕمٔمٞمؿ
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 .سمح٤مل وهق ُمـ إؾمامء اعمختّم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومال جيقز أن يًٛمك سمف همػمه 

قمٚمٞمٜم٤م ذم يمثػم ُمـ  يٕمرومقن هذا آؾمؿ, وم٘مد اهلل ويم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے  ھ ژ ٤م يدل قمغم ذًمؽ ومٛمٜمٝم٤مآي٤مت اًم٘مرآن ُم

 ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ژ , وىم٤مل اهللژ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴        ﮳

, إمم ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼما قمٜمٝمؿژ ۆ

همػم ذًمؽ ًمٙمٜمٝمؿ مل يٗمردوه سم٤مًمٕم٤ٌمدة, سمؾ أذيمقا ُمٕمف همػمه, ومٗمل ُمًٚمؿ قمـ اسمـ 

ن: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ أن اعمنميملم يم٤مٟمقا يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م, ويم٤مٟمقا ي٘مقًمق قم٤ٌمس

, ومٞم٘مقًمقن: إٓ شىمد, ىمد» : ًمٌٞمؽ, ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ, ومٞم٘مقل اًمٜمٌل

 ذيٙم٤م هق ًمؽ متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ.

دون همػمه ُمـ إؾمامء:  احلٙمٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ اًمتًٛمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمؿ اهلل

سم٤مؾمؿ اجل٤ٌمر وٓ سم٤مؾمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وٟمحقه, وإٟمام سمًؿ اهلل, وذًمؽ عم٤م شم٘مدم شم٘مؾ  ومال

, وٕٟمف أؿمٝمر وأفمٝمر ٓؾمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وٕٟمف اؾمؿ ضم٤مُمع عم٤م ؾمقاهُمـ ظمّم٤مئص هذا ا

ِٛمَل اهلل ًُ   سمف. اؾمؿ شُم

: "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ذم يمالُمف قمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اقمٚمؿ أن هذه اًمًقرة اؿمتٛمٚم٧م قمغم أُمٝم٤مت اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م أشمؿ اؿمتامل, )

رك وشمٕم٤ممم سمثالصم٦م وشمْمٛمٜمٝم٤م أيمٛمؾ شمْمٛمـ, وم٤مؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمتٕمريػ سم٤معمٕمٌقد شم٤ٌم
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, ُمرضمع إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت إًمٞمٝم٤م, وُمداره٤م قمٚمٞمٝم٤م, وهل اهلل أؾمامء

 .اهـ (واًمرب واًمرمحـ

شمذيمر ذم ُم٘م٤مم اًمقصػ ُمع  وزد قمغم ُم٤م شم٘مدم أن يمثػما ُمـ أؾمامء اهلل 

دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمٚمٛمٞم٦م, سمٞمٜمام هذا آؾمؿ ُمتٛمحض ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع دًٓمتف قمغم 

شم٘مقل: اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  ٟمؽ طملم شمّمػ اهللاًمقصٗمٞم٦م, وىمٚمٜم٤م ذًمؽ ٕ

 اعمٚمؽ, وهٙمذا واهلل أقمٚمؿ.

يمقٟمف ُمِمتؼ ُمـ اإلًمف, واإلًمف هق اًمٕمٔمٞمؿ اجل٤مُمع جلٛمٞمع وٟمزيد قمٚمٞمف  

صٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلالل, واًمذي سمٞمده شمٍميػ إُمر ومٞمٓمٚم٥م اًمٕمقن ُمٜمف, 

 ۇ    ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ژ وسم٤مٓؾمؿ إظمص ذم ذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ

      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ   ى ى ې

 جئ ی         ی    ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .[ 89-84:اعم١مُمٜمقن]ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ
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 ژ ھ  ھ ژ                                  

اؾمؿ خمتص ُمـ أؾمامء   ژ  ھ ژاؾمامن ضمٚمٞمالن ُمـ إؾمامء احلًٜمك, و

ىم٤مل:  قمٜمد اًمٌخ٤مري  ًمرمح٦م, ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة, وهق ُمِمتؼ ُمـ ااهلل

, وىمد يم٤من ُمٕمٚمقُم٤م ىمٌؾ شإن اًمرطمؿ ؿمجٜم٦م ُمـ اًمرمحـ» :ىم٤مل رؾمقل اهلل

 اًمٌٕمث٦م, ومٗمل أؿمٕم٤مر اعمنميملم: 

  ب افرمحـ ريب يؿقـفآ ؿِض أ                                

ومٝمق ُمـ سم٤مب اعمٙم٤مسمرة, أو أن سمٕمْمٝمؿ يم٤من ٓ   ژ    ک ک ژوأُم٤م ىمقهلؿ 

 يٕمرومف, وإول أفمٝمر.

, وزي٤مدة اعم٤ٌمين شمدل قمغم زي٤مدة قمغم وزن ومٕمالن  ژ  ھ ژ واؾمؿ 

اعمٕم٤مين, وهق ُمـ إؾمامء اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار إؾمامء احلًٜمك يمام شم٘مدم , وي٠ميت شم٤مسمٕم٤م 

  ٦م.وي٠ميت ُمتٛمحْم٤م ذم آؾمٛمٞم

ٟمٕمت٤م  : )اؾمتٌٕمد ىمقم أن يٙمقن اًمرمحـ"سمدائع اًمٗمقائد"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

وىم٤مًمقا اًمرمحـ قمٚمؿ وإقمالم ٓ  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژهلل شمٕم٤ممم: ُمـ ىمقًمٜم٤م 

يٜمٕم٧م هب٤م صمؿ ىم٤مًمقا: هق سمدل ُمـ اؾمؿ اهلل ىم٤مًمقا: ويدل قمغم هذا أن اًمرمحـ قمٚمؿ 

خمتص سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ يِم٤مريمف ومٞمف همػمه ومٚمٞمس هق يم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل هل اًمٕمٚمٞمؿ 

اًم٘مدير واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم وهلذا دمري قمغم همػمه شمٕم٤ممم ىم٤مًمقا ويدل قمٚمٞمف أيْم٤م 
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,  ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژهمػم شم٤مسمع عم٤م ىمٌٚمف يم٘مقًمف: وروده ذم اًم٘مرآن 

 ۓ ۓ  ے ے ھ     ھ  ھ ھ ہ ژو, ژ چ چ ڃ ڃ ڃژو

وهذا ؿم٠من إؾمامء اعمحْم٦م ٕن اًمّمٗم٤مت ٓ ي٘متٍم قمغم ذيمره٤م دون  ,ژ ﮲

ىم٤مل اًمًٝمٞمكم: واًمٌدل قمٜمدي ومٞمف ممتٜمع ويمذًمؽ قمٓمػ اًمٌٞم٤من ٕن  ,اعمقصقف

اعمٕم٤مرف يمٚمٝم٤م وأسمٞمٜمٝم٤م وهلذا ىم٤مًمقا: وُم٤م آؾمؿ إول ٓ يٗمت٘مر إمم شمٌٞملم وم٢مٟمف أقمرف 

اًمرمحـ ومل ي٘مقًمقا وُم٤م اهلل وًمٙمٜمف وإن ضمرى جمرى إقمالم ومٝمق وصػ يراد سمف 

اًمثٜم٤مء ويمذًمؽ اًمرطمٞمؿ إٓ أن اًمرمحـ ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م يمٖمْم٤ٌمن وٟمحقه وإٟمام دظمٚمف 

٦م ُمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ طمٞم٨م يم٤من ذم آظمره أًمػ وٟمقن يم٤مًمتثٜمٞم٦م وم٢من اًمتثٜمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م

شمْمٕمٞمػ ويمذًمؽ هذه اًمّمٗم٦م ومٙم٠من همْم٤ٌمن وؾمٙمران يم٤مُمؾ ًمْمٕمٗملم ُمـ 

اًمٖمْم٥م واًمًٙمر ومٙم٤من اًمٚمٗمظ ُمْم٤مرقم٤م ًمٚمٗمظ اًمتثٜمٞم٦م ٕن اًمتثٜمٞم٦م وٕمٗم٤من ذم 

احل٘مٞم٘م٦م أٓ شمرى أهنؿ أيْم٤م ىمد ؿمٌٝمقا اًمتثٜمٞم٦م هبذا اًمٌٜم٤مء إذا يم٤مٟم٧م ًمِمٞمئلم 

طمد وم٘م٤مًمقا وم٘م٤مًمقا احلٙمامن واًمٕمٚمامن وأقمرسمقا اًمٜمقن يم٠مٟمف اؾمؿ ًمٌمء وا ُمتالزُملم

اؿمؽمك سم٤مب ومٕمالن وسم٤مب اًمتثٜمٞم٦م وُمٜمف ىمقل وم٤مـمٛم٦م ي٤م طمًٜم٤من ي٤م طمًٞمٜم٤من سمرومع 

اًمٜمقن ٓسمٜمٞمٝم٤م وعمْم٤مرقم٦م اًمتثٜمٞم٦م اُمتٜمع َجٕمف ومال ي٘م٤مل همْم٤مسملم واُمتٜمع شم٠مٟمٞمثف ومال 

ي٘م٤مل همْم٤ٌمٟم٦م واُمتٜمع شمٜمقيٜمف يمام ٓ شمٜمقن ٟمقن اعمثٜمك ومجرت قمٚمٞمف يمثػم ُمـ أطمٙم٤مم 

ُمٕمٜمك ووم٤مئدة اجلٛمع سملم اًمّمٗمتلم اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ اًمتثٜمٞم٦م عمْم٤مرقمتف إي٤مه٤م ًمٗمٔم٤م و

اإلٟم٤ٌمء قمـ رمح٦م قم٤مضمٚم٦م وآضمٚم٦م وظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م شمؿ يمالُمف ىمٚم٧م: أؾمامء اًمرب 

شمٕم٤ممم هل أؾمامء وٟمٕمقت وم٢مهن٤م داًم٦م قمغم صٗم٤مت يمامًمف ومال شمٜم٤مذم ومٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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واًمقصٗمٞم٦م وم٤مًمرمحـ اؾمٛمف شمٕم٤ممم ووصٗمف ٓ شمٜم٤مذم اؾمٛمٞمتف وصٗمٞمتف ومٛمـ طمٞم٨م هق 

ضمرى شم٤مسمٕم٤م قمغم اؾمؿ اهلل وُمـ طمٞم٨م هق اؾمؿ ورد ذم اًم٘مرآن همػم شم٤مسمع سمؾ صٗم٦م 

ورود آؾمؿ اًمٕمٚمؿ وعم٤م يم٤من هذا آؾمؿ خمتّم٤م سمف شمٕم٤ممم طمًـ جمٞمئف ُمٗمردا همػم 

شم٤مسمع يمٛمجلء اؾمؿ اهلل يمذًمؽ وهذا ٓ يٜم٤مذم دًٓمتف قمغم صٗم٦م اًمرمحـ يم٤مؾمؿ اهلل 

ًمٖمػمه سمؾ ُمتٌققم٤م وهذا شمٕم٤ممم وم٢مٟمف دال قمغم صٗم٦م إًمقهٞم٦م ومل جيلء ىمط شم٤مسمٕم٤م 

سمخالف اًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم وٟمحقه٤م وهلذا ٓ دملء هذه ُمٗمردة 

سمؾ شم٤مسمٕم٦م ومت٠مُمؾ هذه اًمٜمٙمت٦م اًمٌديٕم٦م ئمٝمر ًمؽ هب٤م أن اًمرمحـ اؾمؿ وصٗم٦م ٓ يٜم٤مذم 

أطمدمه٤م أظمر وضم٤مء اؾمتٕمامل اًم٘مرآن سم٤مُٕمريـ َجٞمٕم٤م وأُم٤م اجلٛمع سملم اًمرمحـ 

ـ ُمـ اعمٕمٜمٞملم اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م وهق أن اًمرمحـ دال اًمرطمٞمؿ ومٗمٞمف ُمٕمٜمك هق أطمً

قمغم اًمّمٗم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمف ؾمٌح٤مٟمف واًمرطمٞمؿ دال قمغم شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمرطمقم ومٙم٤من إول 

ًمٚمقصػ واًمث٤مين ًمٚمٗمٕمؾ وم٤مٕول دال أن اًمرمح٦م صٗمتف واًمث٤مين دال قمغم أٟمف يرطمؿ 

 ژ  ىث مث جث ژظمٚم٘مف سمرمحتف وإذا أردت ومٝمؿ هذا ومت٠مُمؾ ىمقًمف: 

ومل جيلء ىمط رمحـ هبؿ ومٕمٚمؿ أن اًمرمحـ هق ,  ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ     ۇئژ

اعمقصقف سم٤مًمرمح٦م ورطمٞمؿ هق اًمراطمؿ سمرمحتف وهذه ٟمٙمت٦م ٓ شمٙم٤مد دمده٤م ذم 

 .اهـ(يمت٤مب

, ومٝمق وَمٕمالن, ُمـ َرطمؿ,  ژ ھ ژوأُم٤م : ) ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

قمغم  "وَمِٕمؾ يْٗمَٕمؾ"واًمٕمرب يمثػًما ُم٤م شمٌٜمل إؾمامء ُمـ  ,ومٕمٞمؾ ُمٜمف ژ ھ  ژو 
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, يم٘مقهلؿ ُمـ هَمِْم٥م: هَمْم٤ٌمن, وُمـ ؾَمٙمر: ؾمٙمران, وُمـ قَمٓمش: "ومٕمالن"

وىمٞمؾ  ,َرطمؿ يْرطمؿُمٜمف:  "ومِٕمَؾ "َؿ, ٕن ُمـ َرطمِ  "َرمحـ"قمٓمِم٤من. ومٙمذًمؽ ىمقهلؿ 

وُمـ ؿم٠من اًمٕمرب  ,ُمٜمٝم٤م ُمٙمًقرة, ٕٟمف ُمدح "ومِٕمؾ"لم , وإن يم٤مٟم٧م قمَ "رطمٞمؿ"

وإن يم٤مٟم٧م , "ومٕمٞمؾ"قمغم  -إذا يم٤من ومٞمٝم٤م ُمدح أو ذم  -أن حيٛمٚمقا أسمٜمٞم٦م إؾمامء 

مل وقمٚمٞمؿ, وُمـ قم٤م "قمٚمؿ"ُمٜمٝم٤م ُمٙمًقرًة أو ُمٗمتقطم٦ًم, يمام ىم٤مًمقا ُمـ  "ومٕمؾ"قملم 

ؾ وَمٕمِ "وًمٞمس ذًمؽ ُمٜمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم أومٕم٤مهل٤م, ٕن اًمٌٜم٤مء ُمـ  ,ىم٤مدر وىمدير "ىمَدر"

ظم٤مرضملم قمـ سمٜم٤مء  ژ ھ  ھ ژومٚمق يم٤من  ,وم٤مقمٌؾ  "ومَٕمؾ يٗمِٕمؾ"و  "يْٗمَٕمؾ

 ."اًمراطمؿ"أومٕم٤مهلام ًمٙم٤مٟم٧م صقرهتام 

ئؾ: وم٢مذا يم٤من اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ اؾمٛملم ُمِمت٘ملم ُمـ اًمرمح٦م, ومام وم٢من ىم٤مل ىم٤م

 وضمُف شمٙمرير ذًمؽ, وأطمدمه٤م ُم١مدٍّ قمـ ُمٕمٜمك أظمر؟

ىمٞمؾ ًمف: ًمٞمس إُمر ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م فمٜمٜم٧َم, سمؾ ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك ٓ 

 شم١مدي إظمرى ُمٜمٝمام قمٜمٝم٤م.

وم٢من ىم٤مل: وُم٤م اعمٕمٜمك اًمذي اٟمٗمردت سمف يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام, ومّم٤مرت إطمدامه٤م 

 ػم ُم١مدي٦م اعمٕمٜمك قمـ إظمرى؟هم

سملم أهؾ اعمٕمروم٦م سمٚمٖم٤مت اًمٕمرب, أّن  أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م, ومال مَت٤مُٟمعىمٞمؾ: 

أؿمدُّ قمدوٓ  - "وَمِٕمؾ يٗمَٕمؾ"ُمـ  قمـ أسمٜمٞم٦م إؾمامء - ژ  ھ ژىمقل اًم٘م٤مئؾ: 

وٓ ظمالف ُمع ذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ, أّن يمؾ اؾمؿ يم٤من ًمف أصؾ ذم ,  ژ ھ ژُمـ ىمقًمف 
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أّن اعمقصقف  -أؿمد قمدوٓ  "وَمِٕمؾ يٗمَٕمُؾ "أصٚمف ُمـ  صمؿ يم٤من قمـ - "وَمِٕمَؾ يٗمَٕمؾ"

ؾ قمغم اعمقصقف سم٤مٓؾمؿ اعمٌٜمل قمغم أصٚمف ُمـ  , إذا يم٤مٟم٧م "وَمِٕمؾ يٗمَٕمؾ"سمف ُمٗمْمَّ

٤م. ومٝمذا ُم٤م ذم ىمقل اًم٘م٤مئؾ  , ُمـ زي٤مدة اعمٕمٜمك  ژ  ھ ژاًمتًٛمٞم٦م سمف ُمدطًم٤م أو ذُم 

 ذم اًمٚمٖم٦م.  ژ ھ ژقمغم ىمقًمف 

 هؾ اًمت٠مويؾ اظمتالف:لم أوأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م إصمر واخلؼم, ومٗمٞمف سم

ومحدصمٜمل اًمني سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ زومر, ىم٤مل: 

, ىم٤مل: اًمرمحـ سمجٛمٞمع اخلٚمؼ,  ژ ھ  ھ ژؾمٛمٕم٧م اًمَٕمْرَزُمل ي٘مقل: 

 اًمّرطمٞمؿ, ىم٤مل: سم٤معم١مُمٜملم. 

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمٗمْمؾ, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

سمـ حيٞمك, قمـ اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م, قمٛمـ طمدصمف, قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش, قمـ إؾمامقمٞمؾ 

يٕمٜمل  -وُمًٕمر سمـ يمدام, قمـ قمٓمٞم٦م اًمَٕمقذم, قمـ أيب ؾمٕمٞمد  -اسمـ ُمًٕمقد 

ـُ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -اخلدرّي  إّن قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ىم٤مل: اًمرمحـ َرمح

 , ىمٚم٧م: قمٓمٞم٦م وٕمٞمػ.شأظمرة واًمدٟمٞم٤م, واًمرطمٞمؿ رطمٞمُؿ أظمرة

ق ُم٤م سملم شمًٛمٞم٦م اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه سم٤مؾمٛمف اًمذي ومٝمذان اخلؼمان ىمد أٟمٌآ قمـ ومر

, واظمتالف ُمٕمٜمك  ژ ھ  ژ, وشمًٛمٞمتف سم٤مؾمٛمف اًمذي هق  ژ  ھ ژهق 

وإن اظمتٚمٗم٤م ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ اًمٗمرق, ومدّل أطمدمه٤م قمغم أّن ذًمؽ ذم  -اًمٙمٚمٛمتلم 

 اًمدٟمٞم٤م, ودّل أظمر قمغم أٟمف ذم أظمرة.



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠2١ 
 

ٞمٕمٝمام قمٜمدٟم٤م ىمٞمؾ: جلٛم وم٢من ىم٤مل: وم٠مي هذيـ اًمت٠مويٚملم أومم قمٜمدك سم٤مًمّمح٦م؟

ام أومم سم٤مًمّمح٦م؟ وذًمؽ أّن اعمٕمٜمك  ذم اًمّمح٦م خمرج, ومال وضمف ًم٘مقل ىم٤مئؾ: أهيُّ

اًمذي ذم شمًٛمٞم٦م اهلل سم٤مًمرمحـ, دون اًمذي ذم شمًٛمٞمتف سم٤مًمرطمٞمؿ: هق أٟمف سم٤مًمتًٛمٞم٦م 

سم٤مًمرمحـ ُمقصقف سمٕمٛمقم اًمرمح٦م َجٞمَع ظمٚم٘مف, وأٟمف سم٤مًمتًٛمٞم٦م سم٤مًمرطمٞمؿ ُمقصقف 

 إطمقال, وإُم٤م ذم سمٕمض إطمقال.سمخّمقص اًمرمح٦م سمٕمَض ظمٚم٘مف, إُم٤م ذم يمؾ 

أّن ذًمؽ اخلّمقص اًمذي ذم وصٗمف  -إذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ  -ومال ؿمؽ  

 سم٤مًمرطمٞمؿ ٓ يًتحٞمؾ قمـ ُمٕمٜم٤مه, ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤من ذًمؽ أو ذم أظمرة, أو ومٞمٝمام َجٞمًٕم٤م.

ويم٤من اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ىمد ظمّص قم٤ٌمده  -وم٢مذا يم٤من صحٞمًح٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمـ ذًمؽ 

ًمٓمػ هبؿ ُمـ شمقومٞم٘مف إي٤مهؿ ًمٓم٤مقمتف, واإليامن سمف  اعم١مُمٜملم ذم قم٤مضمؾ اًمدٟمٞم٤م سمام

وسمرؾمٚمف, واشم٤ٌمع أُمره واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف, مم٤م ظُمِذل قمٜمف ُمـ أذك سمف, ويمٗمر 

وظم٤مًمػ ُم٤م أُمره سمف, وريم٥م ُمٕم٤مصَٞمف: ويم٤من ُمع ذًمؽ ىمد ضمٕمَؾ, ضَمؾَّ صمٜم٤مؤه, ُم٤م 

ق أقمد ذم آضمؾ أظمرة ذم ضمٜم٤مشمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ واًمٗمقز اعمٌلم, عمـ آُمـ سمف, وصدّ 

يم٤من سمٞمِّٜم٤ًم إن اهلل ىمد  -, ظم٤مًمًّم٤م, دون ُمـ أذك ويمٗمر سمف رؾمٚمف, وقمٛمؾ سمٓم٤مقمتف

ٝمؿ سمف واًمٙمٗم٤مَر ذم اًمدٟمٞم٤م  ظمص اعم١مُمٜملم ُمـ رمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, ُمع ُم٤م ىمد قمٛمَّ

ط ذم اًمرزق, وشمًخػم اًمًح٤مب  ًْ ٌَ ُمـ اإلومْم٤مل واإلطم٤ًمن إمم َجٞمٕمٝمؿ, ذم اًم

ح٦م إضم٤ًمم واًمٕم٘مقل, وؾم٤مئر اًمٜمٕمؿ سم٤مًمَٖمْٞم٨ِم, وإظمراج اًمٜم٤ٌمت ُمـ إرض, وص

 اًمتل ٓ حُتَم, اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقن واًمٙم٤مومرون.
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ـُ َجٞمع ظمٚم٘مف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, ورطمٞمُؿ اعم١مُمٜملم  ومرسمُّٜم٤م ضمؾ صمٜم٤مؤه رمح

ظم٤مص٦ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. وم٠مُم٤م اًمذي قمّؿ َجٞمَٕمٝمؿ سمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ رمحتف ومٙم٤من 

ٔم٤مئره اًمتل ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إطمّم٤مئٝم٤م ٕطمد ُمـ ظمٚم٘مف, َرمح٤مًٟم٤م هلؿ سمف, ومام ذيمرٟم٤م ُمع ٟم

 .[٠8اًمٜمحؾ: ,34إسمراهٞمؿ: ] ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ژيمام ىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه: 

وأُم٤م ذم أظمرة, وم٤مًمذي قمّؿ َجٞمٕمٝمؿ سمف ومٞمٝم٤م ُمـ رمحتف, ومٙم٤من هلؿ رمح٤مًٟم٤م, 

سملم َجٞمٕمٝمؿ ضمؾ ذيمُره ذم قَمدًمف وىمْم٤مئف, ومال ئمٚمؿ أطمًدا ُمٜمٝمؿ ُِمْث٘م٤مل  شمًقيتف

شَمُؽ طمًٜم٦ًم ُيْم٤مقمٗمٝم٤م وُي١مِت ُمـ ًَمُدْٟمُف أضمًرا قمٔمٞمام, وشُمقرمَّ يُمؾُّ َٟمْٗمٍس ُم٤م  َذّرة, وإن

٧ٌَْم. ومذًمؽ ُمٕمٜمك قمٛمقُمف ذم أظمرة َجٞمَٕمٝمؿ سمرمحتف, اًمذي يم٤من سمف رمح٤مًٟم٤م ذم  ًَ يَم

 أظمرة.

وأُم٤م ُم٤م ظمص سمف اعم١مُمٜملم ذم قم٤مضمؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـ رمحتف, اًمذي يم٤من سمف رطمٞمام 

ؾمقرة إطمزاب: ] ژ  يث ىث مث جث ژهلؿ ومٞمٝم٤م, يمام ىم٤مل ضمؾ ذيمره: 

ومام وصٗمٜم٤م ُمـ اًمٚمٓمػ هلؿ ذم ديٜمٝمؿ, ومخّّمٝمؿ سمف, دوَن ُمـ ظمَذًمف ُمـ أهؾ , [43

 اًمٙمٗمر سمف.

٤م ُم٤م ظمّّمٝمؿ سمف ذم أظمرة, ومٙم٤من سمف رطمٞمام هلؿ دون اًمٙم٤مومريـ, ومام  وأُمَّ

وصٗمٜم٤م آٟمًٗم٤م مم٤م أقمدَّ هلؿ دون همػمهؿ ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ, واًمٙمراُم٦م اًمتل شم٘مٍُم قمٜمٝم٤م 

 .ـاه (إُم٤مينّ 
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اؾمامن ُمِمت٘م٤من ُمـ   ژ ھ  ھ ژوىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه: ) 

اًمرمح٦م قمغم وضمف اعم٤ٌمًمٖم٦م, ورمحـ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رطمٞمؿ, وذم يمالم اسمـ ضمرير ُم٤م 

يٗمٝمؿ طمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق قمغم هذا, وذم شمٗمًػم سمٕمض اًمًٚمػ ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ, يمام 

ة, , أٟمف ىم٤مل: واًمرمحـ رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرشم٘مدم ذم إصمر, قمـ قمٞمًك 

وىمد زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف همػم ُمِمتؼ إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ  واًمرطمٞمؿ رطمٞمؿ أظمرة

إطمزاب: ] ژ  يث ىث مث جث ژٓشمّمؾ سمذيمر اعمرطمقم وىمد ىم٤مل: 

, وطمٙمك اسمـ إٟم٤ٌمري ذم اًمزاهر قمـ اعمؼمد: أن اًمرمحـ اؾمؿ قمؼماين ًمٞمس [43

 سمٕمريب, وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن: وىم٤مل أمحد سمـ حيٞمك: اًمرطمٞمؿ

قمريب, واًمرمحـ قمؼماين, ومٚمٝمذا َجع سمٞمٜمٝمام. ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: وهذا اًم٘مقل ُمرهمقب 

 . قمٜمف

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمِمتؼ ُم٤م ظمرضمف اًمؽمُمذي وصححف قمـ 

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أٟم٤م »ي٘مقل:  قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف, أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل 

صٚمٝم٤م وصٚمتف وُمـ اًمرمحـ ظمٚم٘م٧م اًمرطمؿ وؿم٘م٘م٧م هل٤م اؾمام ُمـ اؾمٛمل, ومٛمـ و

 ىم٤مل: وهذا ٟمص ذم آؿمت٘م٤مق ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م واًمِم٘م٤مق. ش,ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمتف

  .اًمرمحـ جلٝمٚمٝمؿ سم٤مهلل وسمام وضم٥م ًمفىم٤مل: وإٟمٙم٤مر اًمٕمرب ٓؾمؿ 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: مه٤م سمٛمٕمٜمك واطمد يمٜمدُم٤من وٟمديؿ ىم٤مًمف أسمق قمٌٞمد, وىمٞمؾ: ًمٞمس 

ٗمٕمؾ ٟمحق ىمقًمؽ: رضمؾ سمٜم٤مء ومٕمالن يمٗمٕمٞمؾ, وم٢من ومٕمالن ٓ ي٘مع إٓ قمغم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًم
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همْم٤ٌمن, وومٕمٞمؾ ىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل, ىم٤مل أسمق قمكم اًمٗم٤مرد: 

اًمرمحـ: اؾمؿ قم٤مم ذم َجٞمع أٟمقاع اًمرمح٦م خيتص سمف اهلل شمٕم٤ممم, واًمرطمٞمؿ إٟمام هق ُمـ 

 [43إطمزاب: ] ژ  يث ىث مث جث ژضمٝم٦م اعم١مُمٜملم, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

أرق ُمـ أظمر, أي أيمثر رمح٦م, صمؿ وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: مه٤م اؾمامن رىمٞم٘م٤من, أطمدمه٤م 

طمٙمل قمـ اخلٓم٤ميب وهمػمه: أهنؿ اؾمتِمٙمٚمقا هذه اًمّمٗم٦م, وىم٤مًمقا: ًمٕمٚمف أرومؼ يمام 

إن اهلل رومٞمؼ حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف وإٟمف يٕمٓمل قمغم اًمرومؼ ُم٤م »ضم٤مء ذم احلدي٨م: 

 ش.ٓ يٕمٓمل قمغم اًمٕمٜمػ

ٖمْم٥م, وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: اًمرمحـ إذا ؾمئؾ أقمٓمك, واًمرطمٞمؿ إذا مل ي٠ًمل ي 

وهذا يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب 

ُمـ مل »: , ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٗم٤مرد اخلقزي قمـ أيب هريرة (1)ص٤مًمح

 , وىم٤مل سمٕمض اًمِمٕمراء: شي٠ًمل اهلل يٖمْم٥م قمٚمٞمف

 ؼـــوشؾ افذي أبقابف ٓ تغؾ           اجةــــٓ تطؾبـ بـل آدم ح          

  وبـل آدم حغ يسلل يغضب           اهلل يغضب إن ترـت شمافف         

ىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م اًمني سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل, طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ زومر, 

ع اخلٚمؼ, اًمرطمٞمؿ, ؾمٛمٕم٧م اًمٕمرزُمل ي٘مقل: اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, ىم٤مل: اًمرمحـ جلٛمٞم

اًمٗمرىم٤من: ] ژ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ژىم٤مًمقا: وهلذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل: سم٤معم١مُمٜملم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ظ: ًملم احلدي٨م.ىم٤مل احل٤موم ((٠



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠24 
 

ومذيمر آؾمتقاء سم٤مؾمٛمف  ,[5ـمف: ] ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژ: وىم٤مل ,[59

 ژ  يث ىث مث جث ژاًمرمحـ ًمٞمٕمؿ َجٞمع ظمٚم٘مف سمرمحتف, وىم٤مل: 

[ ومخّمٝمؿ سم٤مؾمٛمف اًمرطمٞمؿ, ىم٤مًمقا: ومدل قمغم أن اًمرمحـ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م 43إطمزاب: ]

ذم اًمرمح٦م ًمٕمٛمقُمٝم٤م ذم اًمداريـ جلٛمٞمع ظمٚم٘مف, واًمرطمٞمؿ ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم, ًمٙمـ 

 .(1)ر: رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ورطمٞمٛمٝمامضم٤مء ذم اًمدقم٤مء اعم٠مصمق

 ڑ  ژ ژ ژواؾمٛمف شمٕم٤ممم اًمرمحـ ظم٤مص سمف مل يًؿ سمف همػمه يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ۅ ۋ ۋ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ژ ڳ گ  گ گ گ ک کک ک   ڑ

وعم٤م دمٝمرم ُمًٞمٚمٛم٦م  ,ژ ائ ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ

إٓ اًمٙمذاب وشمًٛمك سمرمحـ اًمٞمامُم٦م يم٤ًمه اهلل ضمٚم٤ٌمب اًمٙمذب وؿمٝمر سمف: ومال ي٘م٤مل 

ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب, ومّم٤مر ييب سمف اعمثؾ ذم اًمٙمذب سملم أهؾ احلي ُمـ أهؾ 

 اعمدر, وأهؾ اًمقسمر ُمـ أهؾ اًم٤ٌمدي٦م وإقمراب.

وىمد زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمرطمٞمؿ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمرمحـ: ٕٟمف أيمد سمف, 

, جلقاب أن هذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتقيمٞمدواًمت٠ميمٞمد ٓ يٙمقن إٓ أىمقى ُمـ اعم١ميمد, وا

وٓ يٚمزم ومٞمف ُم٤م ذيمروه, وقمغم هذا ومٞمٙمقن  ,ب اًمٜمٕم٧م سمٕمد اًمٜمٕم٧موإٟمام هق ُمـ سم٤م

شم٘مدير اؾمؿ اهلل اًمذي مل يًؿ سمف أطمد همػمه, ووصٗمف أوٓ سم٤مًمرمحـ اًمذي ُمٜمع ُمـ 

  گ گ گ ک کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ژاًمتًٛمٞم٦م سمف ًمٖمػمه, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (, وومٞمف احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل إيكم: ُمؽموك .2/48٠أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ) ((٠
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وإٟمام دمٝمرم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٞمامُم٦م ذم اًمتًٛمل سمف ومل  ,[ ٠٠١اإلهاء: ] ژ ڳ گ

 ت٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ إٓ ُمـ يم٤من ُمٕمف ذم اًمْمالًم٦م. ي

 ھ ھ ژوأُم٤م اًمرطمٞمؿ وم٢مٟمف شمٕم٤ممم وصػ سمف همػمه طمٞم٨م ىم٤مل: 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے

يمام وصػ همػمه سمذًمؽ ُمـ  ,[٠28اًمتقسم٦م: ] ژ ﮺ ﮹ ﮸   ﮷

 ژ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ژأؾمامئف ذم ىمقًمف: 

 [ .2اإلٟم٤ًمن: ]

ف همػمه, وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يًٛمك سمف واحل٤مصؾ: أن ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم ُم٤م يًٛمك سم

همػمه, يم٤مؾمؿ اهلل واًمرمحـ واخل٤مًمؼ واًمرزاق وٟمحق ذًمؽ: ومٚمٝمذا سمدأ سم٤مؾمؿ اهلل, 

ووصٗمف سم٤مًمرمحـ: ٕٟمف أظمص وأقمرف ُمـ اًمرطمٞمؿ: ٕن اًمتًٛمٞم٦م أوٓ إٟمام شمٙمقن 

 سم٠مذف إؾمامء, ومٚمٝمذا اسمتدأ سم٤مٕظمص وم٤مٕظمص.

سمف قمـ اًمرطمٞمؿ؟ وم٘مد  وم٢من ىمٞمؾ: وم٢مذا يم٤من اًمرمحـ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م: ومٝمال ايمتٗمل

روي قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: أٟمف عم٤م شمًٛمك همػمه شمٕم٤ممم سم٤مًمرمحـ, ضملء 

سمٚمٗمظ اًمرطمٞمؿ ًمٞم٘مٓمع اًمتقهؿ سمذًمؽ, وم٢مٟمف ٓ يقصػ سم٤مًمرمحـ اًمرطمٞمؿ إٓ اهلل 

 شمٕم٤ممم. يمذا رواه اسمـ ضمرير قمـ قمٓم٤مء. ووضمٝمف سمذًمؽ, واهلل أقمٚمؿ.
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رد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ  وىمد زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمٕمرب ٓ شمٕمرف اًمرمحـ, طمتك

اإلهاء: ] ژ ڳ گ  گ گ گ ک کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ژ سم٘مقًمف:

ايمت٥م »ًمٕمكم:  : وهلذا ىم٤مل يمٗم٤مر ىمريش يقم احلديٌٞم٦م عم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل [٠٠١

رواه  ,وٓ اًمرطمٞمؿ, وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمٕمرف اًمرمحـ ش ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ

  .٦م, وذم سمٕمض اًمرواي٤مت: ٓ ٟمٕمرف اًمرمحـ إٓ رمحـ اًمٞمامُماًمٌخ٤مري

 گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

واًمٔم٤مهر أن إٟمٙم٤مرهؿ هذا إٟمام هق ضمحقد وقمٜم٤مد  ,[6١اًمٗمرىم٤من: ] ژ گ گ

شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم  وشمٕمٜم٧م ذم يمٗمرهؿ: وم٢مٟمف ىمد وضمد ذم أؿمٕم٤مرهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

  .سم٤مًمرمحـ

  :ىم٤مل اسمـ ضمرير: وىمد أٟمِمد ًمٌٕمض اجل٤مهٚمٞم٦م اجلٝم٤مل

 أٓ ؿضب افرمحـ ربك يؿقـفا         فاأٓ رضبت تؾؽ افػتاة هجقـ

 وىم٤مل ؾمالُم٦م سمـ ضمٜمدب اًمٓمٝمقي:

 وما يشل افرمحـ يعؼد ويطؾؼ             ظجؾتؿ ظؾقـا ظجؾتقـا ظؾقؽؿ 

وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م, طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد, طمدصمٜم٤م سمنم سمـ 

محـ: قمامرة, طمدصمٜم٤م أسمق روق, قمـ اًمْمح٤مك, قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس, ىم٤مل: اًمر

اًمرىمٞمؼ  ,ژ ھ  ھ ژاًمٗمٕمالن ُمـ اًمرمح٦م, وهق ُمـ يمالم اًمٕمرب, وىم٤مل: 
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اًمرومٞمؼ سمٛمـ أطم٥م أن يرمحف, واًمٌٕمٞمد اًمِمديد قمغم ُمـ أطم٥م أن يٕمٜمػ قمٚمٞمف, 

 ويمذًمؽ أؾمامؤه يمٚمٝم٤م.

وىم٤مل اسمـ ضمرير أيْم٤م: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر, طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ُمًٕمدة, قمـ 

 قمقف, قمـ احلًـ, ىم٤مل: اًمرمحـ اؾمؿ ممٜمقع.

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من, طمدصمٜم٤م زيد سمـ  اسمـ أيب طم٤مشمؿ: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد سمـ وىم٤مل

احل٤ٌمب, طمدصمٜمل أسمق إؿمٝم٥م, قمـ احلًـ, ىم٤مل: اًمرمحـ: اؾمؿ ٓ يًتٓمٞمع 

 .اهـ (اًمٜم٤مس أن يٜمتحٚمقه, شمًٛمك سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

رود اًمرمحـ ذم و(: )2/34٠)"خمتٍم اًمّمقاقمؼ"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 رطمٞمؿ.أؾمامئف أيمثر ُمـ ورود اًم

 ڇ ڇ ڇ ژ[ , 5ـمف: ] ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژوهلذا ىم٤مل: 

 ژ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ[ , 59اًمٗمرىم٤من: ] ژ ڍ ڇڍ

 ڃ ڃ ژ ,[37اًمٜم٠ٌم: ] ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ  [45ُمريؿ: ]

  اهـ.([2 - ٠اًمرمحـ: ] ژ چ

ىم٤مل: »أٟمف  ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌل (: )2/344وىم٤مل أيْم٤م)

ظمٚم٘م٧م اًمرطمؿ وؿم٘م٘م٧م هل٤م اؾمام ُمـ اؾمٛمل, ومٛمـ  أٟم٤م اًمرمحـ,»ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ومٝمذا سيح ذم أن اؾمؿ اًمرمح٦م ُمِمتؼ ُمـ  ش,ش ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمتف وصٚمٝم٤م وصٚمتف, وُمـ
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اؾمٛمف اًمرمحـ شمٕم٤ممم, ومدل قمغم أن رمحتف عم٤م يم٤مٟم٧م هل إصؾ ذم اعمٕمٜمك يم٤مٟم٧م هل 

 .اهـ (إصؾ ذم اًمٚمٗمظ

 ,ظم٤مص آؾمؿ قم٤مم اًمٗمٕمؾ ژ ڃ ژ ـوم: )ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

 (اهـ .آؾمؿ ظم٤مص اًمٗمٕمؾ قم٤مم  ژىبژو

وهل  :ٝمامعمقوع وهمػمه ٕن هلام قمٌقدي٦م ختّموىمرن اهلل سمٞمٜمٝمام ذم هذا ا 

ؿمٝمقد قمٛمقم رمحتف وؾمٕمتٝم٤م ًمٙمؾ رء, وَُمٜمَْٕمُتٝم٤م ًمٙمؾ خمٚمقق, وأظمذ يمؾ ُمقضمقد 

اًمتل أىم٤مُم٧م قمٌده سملم يديف ذم ظمدُمتف  ام اًمرمح٦م اخل٤مص٦مٞمؾموٓ  سمٜمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م,

ف وي٠ًمًمف هدايتف ورمحتف وإمت٤مم ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمف, ومٝمذا يٜم٤مضمٞمف سمٙمالُمف ويتٛمٚم٘مف ويًؽممح

ُمـ رمحتف ًمٕمٌده, ومرمحتف وؾمٕم٧م يمؾ رء, يمام أن قمٌده وؾمع يمؾ رء, اٟمتٝمك 

 .ُمـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ

وهذه احلٙمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلٚمٞم٦م اًمتل شمٔمٝمر زم ذم ضمٕمؾ هذيـ آؾمٛملم ذم      

ؾمؾ إمم وم٢مٟمف يتق ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ: اًمًٌٛمٚم٦م, وم٢من اإلٟم٤ًمن طملم ي٘مقل

ذم قمقٟمف قمغم ُم٤م ي١مُمٚمف ويرضمقه سم٠مًمقهٞمتف ورمحتف اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء,  اهلل

وذم ذًمؽ اًمتقؾمالت ُم٤م يٙمقن أدقمك ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٤مت وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت 

 .واؾمتج٤مسم٦م اًمدقمقات
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ذم شمٙمرار اؾمؿ  (43-٠/42) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

سمثٌقت اًمقصػ, وطمّمقل  ويمرر إيذاٟم٤مذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب: ) ژ  ھ ژ اجلالًم٦م

 أصمره, وشمٕمٚم٘مف سمٛمتٕمٚم٘م٤مشمف.

 :وم٤مًمرمحـ اًمذي اًمرمح٦م وصٗمف, واًمرطمٞمؿ اًمراطمؿ ًمٕم٤ٌمده, وهلذا ي٘مقل شمٕم٤ممم

 ژ ۈئ ۆئ ۆئ     ۇئ ژ, [43إطمزاب: ] ژ  ىث مث جث ژ

ومل جيئ: رمحـ سمٕم٤ٌمده, وٓ رمحـ سم٤معم١مُمٜملم, ُمع ُم٤م ذم اؾمؿ اًمرمحـ  ,[٠٠7اًمتقسم٦م: ]

ُمـ ؾمٕم٦م هذا اًمقصػ, وصمٌقت َجٞمع ُمٕمٜم٤مه اعمقصقف  اًمذي هق قمغم وزن ومٕمالن

 سمف.

أٓ شمرى أهنؿ ي٘مقًمقن: همْم٤ٌمن, ًمٚمٛمٛمتٚمئ همْم٤ٌم, وٟمدُم٤من وطمػمان 

عمـ ُمٚمئ سمذًمؽ, ومٌٜم٤مء ومٕمالن ًمٚمًٕم٦م واًمِمٛمقل, وهلذا ي٘مرن  وؾمٙمران وهلٗم٤من

 ڑ ژ ژ    ڈ ژ :اؾمتقاءه قمغم اًمٕمرش هبذا آؾمؿ يمثػما, يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وم٤مؾمتقى  ,[59اًمٗمرىم٤من: ] ژ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ژ[ , 5ـمف: ] ژ ڑ

قمغم قمرؿمف سم٤مؾمؿ اًمرمحـ, ٕن اًمٕمرش حمٞمط سم٤معمخٚمقىم٤مت ىمد وؾمٕمٝم٤م, واًمرمح٦م 

 ژ ٹ          ٹ ٹ  ٿ ژ :حمٞمٓم٦م سم٤مخلٚمؼ واؾمٕم٦م هلؿ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

وم٤مؾمتقى قمغم أوؾمع اعمخٚمقىم٤مت سم٠موؾمع اًمّمٗم٤مت, ومٚمذًمؽ  ,[٠56إقمراف: ]

ىم٤مل: ىم٤مل   هريرة وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء, وذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب
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عم٤م ىم٣م اهلل اخلٚمؼ يمت٥م ذم يمت٤مب ومٝمق قمٜمده ُمقوقع قمغم »: رؾمقل اهلل 

 ش .ومٝمق قمٜمده قمغم اًمٕمرش»وذم ًمٗمظ  ,شاًمٕمرش إن رمحتل شمٖمٚم٥م همْمٌل

ومت٠مُمؾ اظمتّم٤مص هذا اًمٙمت٤مب سمذيمر اًمرمح٦م, وووٕمف قمٜمده قمغم اًمٕمرش, 

 :وىمقًمف ,[5ـمف: ] ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژوـم٤مسمؼ سملم ذًمؽ وسملم ىمقًمف 

يٜمٗمتح  ,[59اًمٗمرىم٤من: ] ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ژ

إن مل يٖمٚم٘مف قمٜمؽ اًمتٕمٓمٞمؾ ًمؽ سم٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 (اهـ.واًمتجٝمؿ

ورمح٤مت اهلل سمٕم٤ٌمده قمٔمٞمٛم٦م وضمٚمٞمٚم٦م, وٓ قمد هل٤م وٓ طمٍم إذ أن ٟمٕمٛمف  

ذًمؽ ُمـ  , وُمعژ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ ژُمـ رمحتف, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ک ژ إٟمزال اًمٙمت٥م رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:ؾ وأضمّؾ ٟمٕمٛمف إرؾم٤مل اًمرؾم

 .ژ      گ گ        گ ک

( ذم يمالُمف ٠73)" اًمّمالة وأطمٙم٤مم شم٤مريمٝم٤م"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مب  

رسم٤م حمًٜم٤م إمم ظمٚم٘مف سم٠مٟمقاع  يِمٝمد قمٜمد ذيمر اؾمؿ اًمرمحـ قمغم اعمّمكم: )

يمؾ  اإلطم٤ًمن ُمتح٤ٌٌم إًمٞمٝمؿ سمّمٜمقف اًمٜمٕمؿ, وؾمع يمؾ رء رمح٦م وقمٚمام, وأوؾمع

خمٚمقق ٟمٕمٛم٦م وومْمال ومقؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء ووؾمٕم٧م ٟمٕمٛمتف يمؾ طمل ومٌٚمٖم٧م 

رمحتف طمٞم٨م سمٚمغ قمٚمٛمف, وم٤مؾمتقى قمغم قمرؿمف سمرمحتف وظمٚمؼ ظمٚم٘مف سمرمحتف وأٟمزل 

يمتٌف سمرمحتف وأرؾمؾ رؾمٚمف سمرمحتف وذع ذائٕمف سمرمحتف وظمٚمؼ اجلٜم٦م سمرمحتف واًمٜم٤مر 
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مم ضمٜمتف ويٓمٝمر هب٤م أدران أيْم٤م سمرمحتف وم٢مهن٤م ؾمقـمف اًمذي يًقق سمف قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم إ

 اعمقطمديـ ُمـ أهؾ ُمٕمّمٞمتف, وؾمجٜمف اًمذي يًجـ ومٞمف ُمـ ظمٚمٞم٘متف.

ومت٠مُمؾ ُم٤م ذم أُمره وهنٞمف ووص٤مي٤مه وُمقاقمٞمٔمف ُمـ اًمرمح٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م واًمٜمٕمٛم٦م 

اًم٤ًمسمٖم٦م وُم٤م ذم طمِمقه٤م ُمـ اًمرمح٦م واًمٜمٕمٛم٦م وم٤مًمرمح٦م هل اًم٥ًٌم اعمتّمؾ ُمٜمف 

سمف ومٛمٜمٝمؿ إًمٞمف اًمٕمٌقدي٦م وُمٜمف سمٕم٤ٌمده يمام أن اًمٕمٌقدي٦م هل اًم٥ًٌم اعمتّمؾ ُمٜمٝمؿ 

إًمٞمٝمؿ اًمرمح٦م, وُمـ أظمص ُمِم٤مهد هذا آؾمؿ ؿمٝمقد اعمّمكم ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمرمح٦م 

اًمذي أىم٤مُمف هب٤م سملم يدي رسمف, وأهٚمف ًمٕمٌقديتف وُمٜم٤مضم٤مشمف وأقمٓم٤مه وُمٜمع همػمه وأىمٌؾ 

 .( اهـسم٘مٚمٌف وأقمرض سم٘مٚم٥م همػمه وذًمؽ ُمـ رمحتف سمف

ٓن قمغم يد ژ ھ ژ و ژ  ھ ژ ومـ ژ ھ ژوهٙمذا اًم٘مقل ذم  

ذي اًمرمح٦م اعمتٕمدي٦م آصم٤مُره٤م إمم اعمخٚمقق, ومٜم٤مؾم٥م اإلشمٞم٤من هبذيـ آؾمٛملم ُمع اؾمؿ 

سمف ًمٕمٌده ُمـ رمحتف  ذم ُمٌدأ يمؾ قمٛمؾ, ومتٙمقن إقم٤مٟم٦م اهلل ژ ھ ژ اجلالًم٦م

واًمتيع إًمٞمف محدا ًمف  وإقم٤مٟمتف قمغم ُم٤م يريد, ويٙمقن ُمـ اًمٕمٌد اًمتٕمٌد هلل

ـ اعمٜمـ, ومتٔمٝمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٙمؾ ُمٌٍم ذم وؿمٙمرا قمغم ُم٤م أوٓه ُمـ اًمٜمٕمؿ وأقمٓم٤مه ُم

ذم هذه  ژ ھ ژ و ژ  ھ ژ و ژ ھ ژ اجلٛمع سملم هذه إؾمامء اًمثالصم٦م

اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اومتتح٧م هب٤م يمؾ ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن, إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ ؾمقرة 

 ًمٙمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ. ژ ٱژ
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 يف اؾتتاح افؼرآن بافبسؿؾةاحلؽؿة                        

  :٦موم٤محلٙمٛم٦م إذا ومٞمام أفمـ وأرى واهلل أقمٚمؿ ُمـ اومتت٤مح اًم٘مرآن سم٤مًمًٌٛمٚم

 .ذيمر اهللًمٚمتؼمك سم :أوٓ

 .آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل اًمث٤مين:

 قمغم ُمـ ؾمقاه.اًمث٤مًم٨م: شم٘مديؿ اؾمؿ اهلل

 اًمراسمع: اًمتحّمـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وضمٜمده.

شم٘مدم يتٌلم ًمٜم٤م واهلل أقمٚمؿ, اًمن اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمقن اًمًٌٛمٚم٦م  وُمـ ظمالل ُم٤م

, واًمتٜمزه شمْمٛمٜم٧م إؾمامء اًمثالصم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م طمتك يدظمؾ حتتٝم٤م يمؾ وصػ طمًـ

 ُمـ يمؾ ُم٤م يْم٤مد ذًمؽ, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ واهلل أقمٚمؿ.

ؾم٧م أؾمامؤه أّدب ) ذم شمٗمًػمه: ىم٤مل اسمـ ضمرير إن اهلل شمٕم٤ممم ذيمره وشم٘مدَّ

م إًمٞمف  ٟمٌٞمف حمٛمًدا  سمتٕمٚمٞمٛمف شم٘مديَؿ ذيمر أؾمامئف احلًٜمك أُم٤مم َجٞمع أومٕم٤مًمف, وشم٘مدَّ

شمف ًمؽ وقمٚمَّٛمف إي٤مه, ُمٜمف جلٛمٞمع , وضمٕمؾ ُم٤م أّدسمف سمف ُمـ ذذم َوصٗمف هب٤م ىمٌؾ َجٞمع ُُمٝمامَّ

اومتت٤مح أوائؾ ُمٜمٓم٘مٝمؿ,  ٤مظمٚم٘مف ؾُمٜم٦ًَّم يًَتٜمُّقن هب٤م, وؾمٌٞمال يتٌَّٕمقٟمف قمٚمٞمٝم٤م, ومٌٝم

وصدور رؾم٤مئٚمٝمؿ ويمتٌٝمؿ وطم٤مضم٤مهتؿ, طمتك أهمٜم٧م دًٓم٦م ُم٤م فمٝمر ُمـ ىمقل 

 , قمغم ُمـ سمٓمـ ُمـ ُمراده اًمذي هق حمذوف. ژ ھ    ھ ژاًم٘م٤مئؾ: 
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ومٕمال يٙمقن هل٤م ضم٤مًم٤ٌم, وٓ ومٕمؾ ٦م ُم٘متْمٞم ژ ھ    ھ ژوذًمؽ أن اًم٤ٌمء ُمـ 

ُمٕمرومُتف سمٛمراد ىم٤مئٚمف, قمـ إفمٝم٤مر  ژ ھ    ھ ژاًم٘م٤مئؾ  ُمٕمٝم٤م فم٤مهر, وم٠مهمٜم٧م ؾم٤مُمع

سمف ىم٤مئؾ ذًمؽ ُُمراَده ىمقٓ إْذ يم٤من يمؾ ٟم٤مـمؼ سمف قمٜمد اومتت٤مطمف أُمًرا, ىمد أطمَي ُمٜمٓمُ٘مف 

ُم٤م ىمد أهمٜمك ؾم٤مُِمَٕمف قمـ دًٓم٦ٍم ؿم٤مهدٍة قمغم اًمذي  -إُم٤م ُمٕمف, وإُّم٤م ىمٌٚمف سمال ومّمؾ-

ومّم٤مر اؾمتٖمٜم٤مُء ؾم٤مُمع ذًمؽ ُمٜمف قمـ إفمٝم٤مر ُم٤م طمذف ُمٜمف,  ,أضمٚمف اومتتح ىِمٞمَٚمف سمفُمـ 

قمـ  - "ـمٕم٤مًُم٤م"إذا ؾمٛمع ىم٤مئال ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م أيمٚم٧م اًمٞمقم؟ وم٘م٤مل:  -ٟمٔمػَم اؾمتٖمٜم٤مئف 

 , أيمٚم٧م, عم٤م ىمد فمٝمر ًمديف ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم أن"ـمٕم٤مًُم٤م"أن يٙمّرر اعمًُئقُل ُمع ىمقًمف 

م ُم٠ًمًم٦م اًم٤ًمئؾ إي٤م, سمتذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أو أىمرأ  ومٛمٕم٘مقل إًذا أّن ىمقل ,ه قمام أيمؾ٘مدُّ

    ھ ژٓ أٟمف يٕمٜمل سمِ٘مٞمٚمِف  -سمتًٛمٞمتل اهلَل, أو أىمقم وأىمٕمد سمتًٛمٞمتل اهللَ وذيمِره 

: أىمقم سم٤مهلل, أو أىمرأ سم٤مهلل, ومٞمٙمقَن ىمقُل اًم٘م٤مئؾ: أىمرأ سم٤مهلل, أو أىمقم أو أىمٕمد  ژھ

 .ژ ھ    ھ ژأومم سمقضمف اًمّمقاب ذم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف  -سم٤مهلل 

    ھ ژ ل: وم٢من يم٤من إُمر ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م وصٗم٧َم, ومٙمٞمػ ىمٞمؾ:وم٢من ىم٤م

ٞم٧م؟ ژھ  وىمد قمٚمٛم٧َم أّن آؾمؿ اؾمٌؿ, وأن اًمتًٛمٞم٦م ُمّمدٌر ُمـ ىمقًمؽ ؾَمٛمَّ

ىمٞمؾ: إن اًمٕمرَب ىمد خترج اعمّم٤مدَر ُمٌٝمٛم٦ًم قمغم أؾمامء خمتٚمٗم٦م, يم٘مقهلؿ: 

 -إذا أظمرج قمغم ومٕمٚمف  - "أومٕمٚم٧ُم "أيمرُم٧ُم ومالًٟم٤م يمراُم٦ًم, وإٟمام سمٜم٤مُء ُمّمدر 

وسمٜم٤مء ُمّمدر:  ,ومالًٟم٤م َهقاًٟم٤م, ويمّٚمٛمتف يمالًُم٤م ويم٘مقهلؿ: أهٜم٧م ,"إلومٕم٤مُل ا"

  .اًمتٗمٕمٞمؾ "ومٕمَّٚم٧م"
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 وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمِم٤مقمر:

ْػًرا بعد َردِّ اَدْقِت َظـِّل                   ـُ َتاَظا             َأ َؽ ادَِئَة افرِّ
 وبعد َظَطائِ

 وُمٜمف ىمقل أظمر: ,يريد: إقمٓم٤مئؽ

ـْؽ َشجقةً َوإن ـاَن هذ       ـُْت يف َضقِِل َرَجاءَك َأْصَعَبا           ا افُبْخُؾ م ـُ  فؼد 

 وُمٜمف ىمقل أظمر: ,يريد: ذم إـم٤مًمتل رضم٤مءك

 َأْهَدى افّسالَم حتق ًة ُطْؾُؿ              َأُطَؾْقُؿ إن ُمَصاَبؽؿ َرُجال               

  .يريد: إص٤مسمتٙمؿ

وم٢مْذ يم٤من  ,يمرٟم٤م يمٗم٤مي٦م, عمـ ُوومِّؼ ًمٗمٝمٛمفواًمِمقاهد ذم هذا اعمٕمٜمك شمٙمُثُر, وومٞمام ذ

قمغم ُم٤م وصٗمٜم٤م, ُمـ إظمراج اًمٕمرب ُمّم٤مدَر إومٕم٤مل قمغم همػم سمٜم٤مء أومٕم٤مهل٤م  -إُمر 

ٌ سمذًمؽ  - يمثػًما, ويم٤من شمّمديره٤م إي٤مه٤م قمغم خم٤مرج إؾمامء ُمقضمقًدا وم٤مؿمًٞم٤م, ومٌلمِّ

قمٜمد , أن ُمٕمٜم٤مه ذم ذًمؽ  ژ ھ    ھ ژصقاُب ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ ذم ىمقل اًم٘م٤مئؾ 

 اسمتدائف ذم ومٕمؾ أو ىمقل: أسمدأ سمتًٛمٞم٦م اهلل, ىمٌؾ ومٕمكم, أو ىمٌؾ ىمقزم.

  ھ ھ    ھ ژويمذًمؽ ُمٕمٜمك ىمقل اًم٘م٤مئؾ قمٜمد اسمتدائف سمتالوة اًم٘مرآن: 

 , إٟمام ُمٕمٜم٤مه: أىمرأ ُمٌتدًئ٤م سمتًٛمٞم٦م اهلل, أو أسمتدئ ىمراءيت سمتًٛمٞم٦م اهلل. ژ ھ

ًمتٙمٚمٞمؿ, واًمٕمٓم٤مُء ُمٙم٤من اًمتًٛمٞم٦م, يمام ضُمٕمؾ اًمٙمالُم ُمٙم٤من ا "آؾمؿُ "ومُجِٕمؾ  

 ُمٙم٤من اإلقمٓم٤مء.
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 وسمٛمثؾ اًمذي ىمٚمٜم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ ذم ذًمؽ, ُرِوي اخلؼم قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس.

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمنم سمـ قُماَمرة, 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق َرْوق, قمـ اًمْمح٤مك, قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس, ىم٤مل: أّول ُم٤م ٟمزل 

 ؾمتٕمٞمذ سم٤مًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤مني٤م حمٛمد, ىمؾ: أ»ىم٤مل:  ضمؼميؾ قمغم حمٛمد 

 .شىمؾ: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ», صمؿ ىم٤مل: شاًمرضمٞمؿ

, ي٘مقل ًمف ضمؼميُؾ: ي٤م حمٛمد, اىمرأ سمذيمر اهلل  ژ ھ    ھ ژىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

 رسمِّؽ, وىمؿ واىمٕمد سمذيمر اهلل.

ل ُمـ أٟمف يراد سم٘مق -وهذا اًمت٠مويؾ ُمـ اسمـ قم٤ٌمس يٜمٌئ قمـ صح٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤م 

: أىمرأ سمتًٛمٞم٦م اهلل وذيمره, ژ ھ  ھ ھ    ھ ژاًم٘م٤مئؾ ُمٗمتتًح٤م ىمراءشمف: 

ويقوح وم٤ًمَد ىمقل  -وأومتتح اًم٘مراءة سمتًٛمٞم٦م اهلل, سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمُٕمغَم 

ُمـ زقمؿ أن ُمٕمٜمك ذًمؽ ُمـ ىم٤مئٚمف: سم٤مهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ أّوِل يمؾِّ رء, ُمع أن 

قِرهؿ سمتًٛمٞم٦م اهلل, ٓ سم٤مخلؼم قمـ قمٔمٛمتف إٟمام ُأُِمروا أن يٌتدئقا قمٜمد ومقاشمح أُم اًمٕم٤ٌمد

ٞمد, وقمٜمد اعمَٓمٕمؿ  وصٗم٤مشمف, يم٤مًمذي أُِمروا سمف ُمـ اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمذسم٤مئح واًمّمَّ

ويمذًمؽ اًمذي أُِمروا سمف ُمـ شمًٛمٞمتف قمٜمد اومتت٤مح شمالوة  ,واعمَنمب, وؾم٤مئر أومٕم٤مهلؿ

 شمٜمزيؾ اهلل, وصدور رؾم٤مئٚمٝمؿ ويمتٌٝمؿ.

ئال ًمق ىم٤مل قمٜمد شمذيمٞمتف سمٕمض وٓ ظمالف سملم اجلٛمٞمع ُمـ قمٚمامء إُم٦م, أن ىم٤م

 "سمًؿ اهلل"سمؽميمف ىِمٞمَؾ:  -, أٟمف خم٤مًمػ "سمًؿ اهلل", ومل ي٘مؾ "سم٤مهلل"هب٤مئؿ إٟمٕم٤مم 
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َـّ ًمف قمٜمد اًمتذيمٞم٦م ُمـ اًم٘مقلُم  "سمًؿ اهلل"وىمد قُمٚمؿ سمذًمؽ أٟمف مل ُيِرْد سم٘مقًمف  ,٤م ؾُم

هق  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ, يمام ىم٤مل اًمزاقمؿ أن اؾمَؿ اهلل ذم ىمقل اهلل: "سم٤مهلل"

ٕن ذًمؽ ًمق يم٤من يمام زقمؿ, ًمقضم٥م أن يٙمقن اًم٘م٤مئؾ قمٜمد شمذيمٞمتف ذسمٞمحَتف  ,اهلل

َـّ ًمف ُمـ اًم٘مقل قمغم اًمذسمٞمح٦م, ىم٤مئال ُم"سم٤مهلل" وذم إَج٤مع اجلٛمٞمع قمغم أّن ىم٤مئَؾ  ,٤م ؾُم

َـّ ًمف ُمـ اًم٘مقل قمغم ذسمٞمحتف  دًمٞمٌؾ  - "سمًؿ اهلل"إْذ مل ي٘مؾ  -ذًمؽ شم٤مرك ُم٤م ؾُم

ف , أٟمف ُمراد سم"سمًؿ اهلل"ىمقل اًم٘م٤مئؾ:  واوح قمغم وم٤ًمد ُم٤م ادَّقمك ُمـ اًمت٠مويؾ ذم

 .اهـ (, وأن اؾمؿ اهلل هق اهلل"سم٤مهلل"

    ھ ژ ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إن) (:٠/٠42ذم شمٗمًػمه) ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

 اًمذات وقمغم شمْمٛمٜم٧م َجٞمع اًمنمع, ٕهن٤م شمدل قمغم ژ ھ  ھ ھ

 .( اهـاًمّمٗم٤مت, وهذا صحٞمح

روى ىمد و) وقمدد طمروف اًمًٌٛمٚم٦م شمًٕم٦م قمنم طمروم٤م, ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

ويمٞمع قمـ إقمٛمش قمـ أيب وائؾ قمـ قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد ىمؾ: ُمـ أراد أن يٜمجٞمف 

 ًمٞمجٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ اهلل ُمـ اًمزسم٤مٟمٞم٦م اًمتًٕم٦م قمنم ومٚمٞم٘مرأ

  .ًمف سمٙمؾ طمرف ُمٜمٝم٤م ضمٜم٦م ُمـ يمؾ واطمد

وم٤مًمًٌٛمٚم٦م شمًٕم٦م قمنم طمروم٤م قمغم قمدد ُمالئٙم٦م أهؾ اًمٜم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل 

  ھ ھ    ھ ژ وهؿ ي٘مقًمقن ذم يمؾ أومٕم٤مهلؿ:, ژ  ڈ ڎ ڎ ژ ومٞمٝمؿ:

  .ك هل ىمقهتؿ, وسمًٌؿ اهلل اؾمتْمٚمٕمقاومٛمـ هٜم٤م,  ژھ
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ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: وٟمٔمػم هذا ىمقهلؿ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر: إهن٤م ًمٞمٚم٦م ؾمٌع وقمنميـ, 

وٟمٔمػمه أيْم٤م ىمقهلؿ ذم ,  ژ ٻ ٱ ژ ُمـ يمٚمامت ؾمقرة ژ ۋ ژ ُمراقم٤مة ًمٚمٗمٔم٦م

ؾ: رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدا يمثػما ـمٞم٤ٌم ُم٤ٌمريم٤م قمدد اعمالئٙم٦م اًمذيـ اسمتدروا ىمقل اًم٘م٤مئ

ًم٘مد رأي٧م سمْمٕم٤م »:ومٞمف, وم٢مهن٤م سمْمٕم٦م وصمالصمقن طمروم٤م, ومٚمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل 

 . شوصمالصملم ُمٚمٙم٤م يٌتدروهن٤م أهيؿ يٙمتٌٝم٤م أول

 .اهـ (ُمٚمح اًمتٗمًػم وًمٞمس ُمـ ُمتلم اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: وهذا ُمـ

 ٝم٤م وم٘مد ُمٜمٕمٝم٤ماًمِمٕمر ٓ حمذور ومٞمف, وُمـ ُمٜمٕم ىمٌؾيمت٤مسم٦م اًمًٌٛمٚم٦م  :مسلفة

 .ُمٕمّمقمًمٖمػم ُم٤م دًمٞمؾ قمـ 

اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم ضمقاز يمتٌٝم٤م ذم أول ذم شمٗمًػمه: ) ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ى جم٤مًمد قمـ وؾ, وم٢من يم٤من اًمٙمت٤مب ديقان ؿمٕمر ومريمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمؿ واًمرؾم٤مئ

وىم٤مل ,  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: أَجٕمقا أٓ يٙمتٌقا أُم٤مم اًمِمٕمر

وذه٥م ,  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ  اًمِمٕمراًمزهري: ُمْم٧م اًمًٜم٦م أٓ يٙمتٌقا ذم

, وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ أيمثر إمم رؾمؿ اًمتًٛمٞم٦م ذم أول يمت٥م اًمِمٕمر ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 . اهـ(ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م: هق اًمذي ٟمخت٤مره وٟمًتحٌف ,اعمت٠مظمريـ

 : )ىم٤مل, ىم٤مل اًم٘مرـمٌلژ ھ  ھ ھ    ھ ژاًمٜمح٧م ذم  :مسلفة

ُمقًمدة, وىمد ضم٤مءت ذم  اعم٤موردي وي٘م٤مل عمـ ىم٤مل سمًؿ اهلل: ُمًٌٛمؾ, وهل ًمٖم٦م

  .اًمِمٕمر
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 ىم٤مل قمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م:

 ؾقا حبذا ذفؽ احلبقب ادبسؿؾ          فؼد بسؿؾت فقذ ؽذاه فؼقتفا

ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ اًمًٙمٞم٧م واعمٓمرز  ,ىمٚم٧م: اعمِمٝمقر قمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م سمًٛمؾ

ي٘م٤مل: ىمد  ,: سمًٛمؾ اًمرضمؾ, إذا ىم٤مل: سمًؿ اهللواًمثٕم٤مًمٌل وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م

ا ىم٤مل: ٓ وُمثٚمف طمقىمؾ اًمرضمؾ, إذ ,اهللًٛمٚم٦م, أي ُمـ ىمقل سمًؿ أيمثرت ُمـ اًمٌ

وؾمٌحؾ, إذا ىم٤مل: ؾمٌح٤من  ,وهٚمؾ, إذا ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل ,طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

وضمٕمٗمؾ  ,وطمٞمّمؾ, إذا ىم٤مل: طمل قمغم اًمّمالة ,ومحدل, إذا ىم٤مل: احلٛمد هلل ,اهلل

 ودُمٕمز, إذا ىم٤مل: أدام ,وـمٌ٘مؾ, إذا ىم٤مل: أـم٤مل اهلل سم٘م٤مءك ,إذا ىم٤مل: ضمٕمٚم٧م ومداك

احلٞمّمٚم٦م, إذا ومل يذيمر اعمٓمرز:  ,وطمٞمٗمؾ, إذا ىم٤مل: طمل قمغم اًمٗمالح ,اهلل قمزك

وـمٌ٘مؾ, إذا ىم٤مل: أـم٤مل  ,وضمٕمٗمؾ, إذا ىم٤مل: ضمٕمٚم٧م ومداك ,ىم٤مل: طمل قمغم اًمّمالة

 .اهـ (ودُمٕمز, إذا ىم٤مل أدام اهلل قمزك ,اهلل سم٘م٤مءك
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 بقان آشؿ إظظؿ

 قمدة أطم٤مدي٨م, أؿمٝمره٤م: ( إقمٔمؿاؾمؿ اهلل)ورد ذم ظمّمقص  

اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم ؾمقر »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م

( 3856, رواه اسمـ ُم٤مضمف )شُمـ اًم٘مرآن صمالث: ذم )اًمٌ٘مرة(و)آل قمٛمران(و)ـمف(

 وذم ؾمٜمده همٞمالن سمـ أٟمس جمٝمقل.

ضم٤مًم٤ًم ورضمؾ يّمكم صمؿ  أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل وطمدي٨م أٟمس 

اعمٜم٤من سمديع اًمًٛمقات  إًمف إٓ أٟم٧ماحلٛمد ٓ ؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ دقم٤م: )اًمٚمٝمؿ إين أ

ًم٘مد دقم٤م اهلل »: , وم٘م٤مل اًمٜمٌل(وإرض ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم

, رواه اًمؽمُمذي شسم٤مؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب وإذا ؾمئؾ سمف  أقمٓمك

 (.3858(, واسمـ ُم٤مضمف)٠3١١(, واًمٜم٤ًمئل)٠495(, وأسمق داود)3544)

ؾمٛمع رضمال ي٘مقل:  أن رؾمقل اهلل سمريدة سمـ احلّمٞم٥م وطمدي٨م 

اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل  )اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ أين أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م

ًم٘مد ؾم٠مًم٧م  اهلل سم٤مؾمٛمف إقمٔمؿ  » :يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد(, وم٘م٤مل

ق (, وأسم3475, رواه اًمؽمُمذي)شاًمذي إذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك وإذا دقمل سمف أضم٤مب

 (.3857(, واسمـ ُم٤مضمف)٠493داود )

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وهق أرضمح ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد ُمـ َجٞمع ُم٤م ورد ذم  

 .ذًمؽ
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اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم »ىم٤مل:  , أن اًمٜمٌلوطمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م يزيد 

, ووم٤محت٦م ؾمقرة آل ژ   حب جب   يئ       ىئ      مئ     حئ یجئ          ی ی ژه٤مشملم أيتلم: 

(, 3478, رواه اًمؽمُمذي)ش ژ پ       پ  پ     پ   ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قمٛمران

 (.3855(, واسمـ ُم٤مضمف)٠496وأسمقداود)

واحلدي٨م وٕمٞمػ, ومٞمف قمٌٞمد اهلل سمـ أيب اًمزٟم٤مد وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م,  

 ويمالمه٤م وٕمٞمػ.

 وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم )اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ(.

وىمد أٟمٙمره ىمقم (: )٠٠/224)" ومتح اًم٤ٌمري"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  

يب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي وأيب احلًـ إؿمٕمري وَج٤مقم٦م سمٕمدمه٤م يم٠ميب طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن يم٠م

واًم٘م٤ميض أيب سمٙمر اًم٤ٌمىمالين وم٘م٤مًمقا ٓ جيقز شمٗمْمٞمؾ سمٕمض إؾمامء قمغم سمٕمض 

وٟم٥ًم ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ عم٤مًمؽ ًمٙمراهٞمتف أن شمٕم٤مد ؾمقرة أو شمردد دون همػمه٤م ُمـ 

ٟم٘مّم٤من اًمًقر ًمئال ئمـ أن سمٕمض اًم٘مرآن أومْمؾ ُمـ سمٕمض ومٞم١مذن ذًمؽ سم٤مقمت٘م٤مد 

اعمٗمْمقل قمـ إومْمؾ ومحٚمقا ُم٤م ورد ُمـ ذًمؽ قمغم أن اعمراد سم٤مٕقمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ 

وأن أؾمامء اهلل يمٚمٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م وقم٤ٌمرة أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي اظمتٚمٗم٧م أصم٤مر ذم شمٕمٞملم 

آؾمؿ إقمٔمؿ واًمذي قمٜمدي أن إىمقال يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م إذ مل يرد ذم ظمؼم ُمٜمٝم٤م أٟمف 

قل يمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم جيقز آؾمؿ إقمٔمؿ وٓ رء أقمٔمؿ ُمٜمف ومٙم٠مٟمف ي٘م

وصٗمف سمٙمقٟمف أقمٔمؿ ومػمضمع إمم ُمٕمٜمك قمٔمٞمؿ يمام شم٘مدم وىم٤مل سمـ طم٤ٌمن إقمٔمٛمٞم٦م 
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اًمقاردة ذم إظم٤ٌمر إٟمام يراد هب٤م ُمزيد صمقاب اًمداقمل سمذًمؽ يمام أـمٚمؼ ذًمؽ ذم 

وىمٞمؾ اعمراد سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ يمؾ اؾمؿ ُمـ  ئرآن واعمراد سمف ُمزيد صمقاب اًم٘م٤مراًم٘م

دقم٤م اًمٕمٌد سمف ُمًتٖمرىم٤م سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ذم ومٙمره طم٤مًمتئذ همػم اهلل  أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم

شمٕم٤ممم وم٢من ُمـ شم٠مشمك ًمف ذًمؽ اؾمتجٞم٥م ًمف وٟم٘مؾ ُمٕمٜمك هذا قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

وقمـ اجلٜمٞمد وقمـ همػممه٤م وىم٤مل آظمرون اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمؿ آؾمؿ إقمٔمؿ ومل 

ٚم٦م ُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمدا ُمـ ظمٚم٘مف وأصمٌتف آظمرون ُمٕمٞمٜم٤م واوٓمرسمقا ذم ذًمؽ وَج

  :وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ أرسمٕم٦م قمنم ىمقٓ

ٟم٘مٚمف اًمٗمخر اًمرازي قمـ سمٕمض أهؾ  ُم٤م آؾمؿ إقمٔمؿ هق :إول

ن يٕمؼم قمـ يمالم ُمٕمٔمؿ سمحيشمف مل ي٘مؾ ًمف أواطمت٩م ًمف سم٠من ُمـ أراد  ,اًمٙمِمػ

  .شم٠مدسم٤م ُمٕمف :وإٟمام ي٘مقل هق ي٘مقل ,أٟم٧م ىمٚم٧م يمذا

صؾ ذم إؾمامء احلًٜمك ٕٟمف اؾمؿ مل يٓمٚمؼ قمغم همػمه وٕٟمف إ ,اهلل :اًمث٤مين

  .وُمـ صمؿ أوٞمٗم٧م إًمٞمف

وًمٕمؾ ُمًتٜمده ُم٤م أظمرضمف سمـ ُم٤مضمف قمـ  ,اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ :اًمث٤مًم٨م

أن يٕمٚمٛمٝم٤م آؾمؿ إقمٔمؿ ومٚمؿ يٗمٕمؾ ومّمٚم٧م  قم٤مئِم٦م أهن٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل 

اًمٚمٝمؿ إين أدقمقك اهلل وأدقمقك اًمرمحـ وأدقمقك اًمرطمٞمؿ وأدقمقك » :ودقم٧م

ىم٤مل  وومٞمف أٟمف  ,احلدي٨م ش,٤م وُم٤م مل أقمٚمؿسم٠مؾمامئؽ احلًٜمك يمٚمٝم٤م ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمٝم

  .هل٤م إٟمف ًمٗمل إؾمامء اًمتل دقمقت هب٤م
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  .(1)ىمٚم٧م وؾمٜمده وٕمٞمػ وذم آؾمتدٓل سمف ٟمٔمر ٓ خيٗمك

عم٤م أظمرج اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م  ,اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ احلل اًم٘مٞمقم :اًمراسمع

اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم ه٤مشملم أيتلم » :ىم٤مل أؾمامء سمٜم٧م يزيد أن اًمٜمٌل 

 ٻ ژووم٤محت٦م ؾمقرة آل قمٛمران , ژ    حب جب   يئ       ىئ      مئ     حئ یجئ          ی یژ

وطمًٜمف  ,أظمرضمف أصح٤مب اًمًٜمـ إٓ اًمٜم٤ًمئل ش,ژ پ       پ  پ     پ   ٻ    ٻ

  .وذم ٟمًخ٦م صحٞمح٦م وومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف ُمـ رواي٦م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ,اًمؽمُمذي

ٓؾمؿ ا» :سمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦ماظمرج أ ,احلل اًم٘مٞمقم :اخل٤مُمس

اًمراوي قمـ -ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ ,شوـمف ,وآل قمٛمران ,اًمٌ٘مرة ,إقمٔمؿ ذم صمالث ؾمقر

وىمقاه اًمٗمخر اًمرازي  ش,احلل اًم٘مٞمقم» :اًمتٛمًتف ُمٜمٝم٤م ومٕمروم٧م أٟمف :-أيب أُم٤مُم٦م

واطمت٩م سم٠مهنام يدٓن ُمـ صٗم٤مت اًمٕمٔمٛم٦م سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ُم٤مٓ يدل قمغم ذًمؽ همػممه٤م 

  .يمدًٓمتٝمام

وإرض ذو اجلالل واإليمرام قات احلٜم٤من اعمٜم٤من سمديع اًمًٛم :اًم٤ًمدس

ورد ذًمؽ جمٛمققم٤م ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد أمحد واحل٤ميمؿ وأصٚمف قمٜمد  ,احلل اًم٘مٞمقم

  .أيب داود واًمٜم٤ًمئل وصححف سمـ طم٤ٌمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ذم اًمزوائد ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل, وقمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ وصم٘مف اخلٓمٞم٥م وقمده ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, وٓ يّمح (1) 

 اهـ ًمف ؾمامع, وأسمق ؿمٞم٦ٌم مل أر ُمـ ضمرطمف وٓ ُمـ وصم٘مف وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت.

 ىمٚم٧م: أسمق ؿمٞم٦ٌم يمذسمف أسمق طم٤مشمؿ, وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم طمديثف قمـ اسمـ قمٙمٞمؿ ٟمٔمر.
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أظمرضمف أسمق يٕمغم  ,يمرامسمديع اًمًٛمقات وإرض ذو اجلالل واإل :اًم٤ًمسمع

ن يمٜم٧م أؾم٠مل اهلل أ :ُمـ ـمريؼ اًمني سمـ حيٞمك قمـ رضمؾ ُمـ ـمل وأصمٜمك قمٚمٞمف ىم٤مل

  .يريٜمل آؾمؿ إقمٔمؿ وم٠مريتف ُمٙمتقسم٤م ذم اًمٙمقايم٥م ذم اًمًامء

أظمرج ًمٚمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ,ذو اجلالل واإليمرام :اًمث٤مُمـ

وم٘م٤مل ىمد اؾمتجٞم٥م  ,ي٤مذا اجلالل واإليمرام» :رضمال ي٘مقل اًمٜمٌل  ؾمٛمع :ىم٤مل

ذم واطمت٩م ًمف اًمٗمخر سم٠مٟمف يِمٛمؾ َجٞمع اًمّمٗم٤مت اعمٕمتؼمة ذم اإلهلٞم٦م ٕن  ش,ومًؾ ,ًمؽ

 .وذم اإليمرام إؿم٤مرة إمم َجٞمع اإلو٤موم٤مت ,اجلالل إؿم٤مرة إمم َجٞمع اًمًٚمقب

ومل يٙمـ  ,اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ,اهلل ٓ إًمف إٓ هق إطمد اًمّمٛمد :اًمت٤مؾمع 

سمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ ُمـ اسمـ ُم٤مضم٦م واأظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي و ,ًمف يمٗمقا أطمد

  .د ذم ذًمؽوهق أرضمح ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد ُمـ َجٞمع ُم٤م ور ,طمدي٨م سمريدة

سمـ قم٤ٌمس اأظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء و ,رب رب :اًمٕم٤مذ

إذا ىم٤مل » :سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م قمـ قم٤مئِم٦ماظمرج أو ش,رب ,اؾمؿ اهلل إيمؼم رب» :سمٚمٗمظ

رواه ُمرومققم٤م  ش,ًمٌٞمؽ قمٌدي ؾمؾ شمٕمط :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ,اًمٕمٌد ي٤م رب ي٤م رب

  .وُمقىمقوم٤م

واحل٤ميمؿ قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ  أظمرج اًمٜم٤ًمئل ,دقمقة ذي اًمٜمقن :احل٤مدي قمنم

ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إين يمٜم٧م  :دقمقة ذي اًمٜمقن ذم سمٓمـ احلقت» :قمٌٞمد رومٕمف

  .شمل يدع هب٤م رضمؾ ُمًٚمؿ ىمط إٓ اؾمتج٤مب اهلل ًمف ,ُمـ اًمٔم٤معملم
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ٟم٘مؾ اًمٗمخر اًمرازي قمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ أٟمف ؾم٠مل اهلل أن يٕمٚمٛمف  :اًمث٤مين قمنم

 اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق رب اًمٕمرش هق اهلل اهلل» ومرأى ذم اًمٜمقم ,آؾمؿ إقمٔمؿ

  .شاًمٕمٔمٞمؿ

وي١ميده طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ,هق خمٗمل ذم إؾمامء احلًٜمك :اًمث٤مًم٨م قمنم

إٟمف ًمٗمل » :وم٘م٤مل هل٤م  ,اعمت٘مدم عم٤م دقم٧م سمٌٕمض إؾمامء وسم٤مٕؾمامء احلًٜمك

  .شإؾمامء اًمتل دقمقت هب٤م

 .(اهـ ٟم٘مٚمف قمٞم٤مض ,يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد :اًمراسمع قمنم

, ومٕمٚمٞمف ُمدار َجٞمع شاهلل»اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ هق مم٤م شم٘مدم أن  واًمّمحٞمح

 ًمف ٟمٕمقت وأوص٤مف, وٕٟمف اجل٤مُمع عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م َجٞمٕم٤م. وهل ,إؾمامء احلًٜمك
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 ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژ ؿقفف:

, ىم٤مل اإلظم٤ٌمر قمـ حم٤مؾمـ اعمحٛمقد ُمع طمٌف وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف احلٛمد هق 

اًمتٕمريػ أطمًـ شمٕمريػ هل٤م( , وىمد دل  وهذا)(: 2/93)" اًمٌدائع"اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

قمغم أن احلٛمد يٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن: ًم٘مقًمف اإلظم٤ٌمر, ويٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م: ًم٘مقًمف ُمع طمٌف 

وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف, وأيمثر اًمٕمٚمامء يذهٌقن ذم شمٕمريٗمٝم٤م إمم أهن٤م: اًمثٜم٤مء قمغم اهلل, 

 , وؾمٞم٠ميت اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أهن٤م ؿمٙمر اهلل

)ٟمجد حت٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م (: ٠/٠22)" سمدائع اًمتٗمًػم"ذم  وىم٤مل 

ف قمـ يمؾ ؾمقء وقمٞم٥م إصم٤ٌمت يمؾ يمامل ًمٚمرب شمٕم٤ممم ومٕمال ووصٗم٤م واؾمام, وشمٜمزهي

ومٕمال ووصٗم٤م واؾمام, ومٝمق اعمحٛمقد ذم أومٕم٤مًمف وأوص٤مومف وأؾمامئف ُمٜمزه ُمـ اًمٕمٞمقب 

 .اهـ(واًمٜم٘م٤مئص ذم أومٕم٤مًمف وأوص٤مومف وأؾمامئف

ص قمـ َجٞمع اًمٜم٘م٤مئ يمام أن ىمقل: )ؾمٌح٤من اهلل( يتْمٛمـ شمٜمزيف اهلل 

 واًمٕمٞمقب, ويًتٚمزم إصم٤ٌمت َجٞمع اعمح٤مُمد.

هب٤م مخس ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن:  اومتتح ژ  ڌ ڌ ژ وًمٕمٔمؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

 اًمٗم٤محت٦م, وإٟمٕم٤مم, واًمٙمٝمػ, وؾم٠ٌم, ووم٤مـمر.

 سمٞمٜمٝمام وسملم اًمتًٌٞمح عم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.  ورؾمقًمفويمؿ جيٛمع اهلل
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قمٜمد  يمام ذم طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

-أو متأل-واحلٛمد هلل متأل اعمٞمزان, وؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل متمن»(: 223) ُمًٚمؿ

 .شُم٤م سملم اًمًٛمقات وإرض

, قمٜمد أمحد يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمالم قمـ ُمقمم رؾمقل اهلل :وىم٤مل 

سمخ سمخ! خلٛمس ُم٤م أصم٘مٚمٝمـ »(, وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمِمٞمخٜم٤م3/443)

ؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, واًمقًمد اًمّم٤مًمح ذم اعمٞمزان: ٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم, و

 .شُيتقرمَّ ومٞمحتًٌف واًمداه

(, 4١4قمٜمد ُمًٚمؿ) ويًٛمع اهلل حل٤مُمده يمام ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك 

وإذا ىم٤مل: ؾمٛمع اهلل عمـ محده, وم٘مقًمقا: اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد » :ىم٤مل اًمٜمٌل

 .شـ محدهيًٛمع اهلل ًمٙمؿ, وم٢من اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف: ؾمٛمع اهلل عم

ذم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م  ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة395وأظمرج اإلُم٤مم ُمًٚمؿ) 

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژ وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد:»ذم اًمّمالة وومٞمف: 

 .شمحدين قمٌدي

 :طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدبوهل ُمـ أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل, يمام ذم  

إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم,  أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل أرسمع: ؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, وٓ»

 (.2٠37, أظمرضمف ُمًٚمؿ)شٓ ييك سم٠مهيـ اسمتدأت
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ؾمٌح٤مٟمف (: )وم٢مٟمف 4/٠223ذم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م) ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

حيٛمد قمغم أومٕم٤مًمف يمام محد ٟمٗمًف قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ومحده قمٚمٞمٝم٤م رؾمٚمف وُمالئٙمتف 

ٕم٤مل هل واعم١مُمٜمقن ُمـ قم٤ٌمده ومٛمـ ٓ ومٕمؾ ًمف اًمٌت٦م يمٞمػ حيٛمد قمغم ذًمؽ وم٤مٕوم

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاعم٘متْمٞم٦م ًمٚمحٛمد وهلذا ٟمجده ُم٘مروٟم٤م هب٤م يم٘مقًمف: 

 ۈ ۈ ژ ,[43:إقمراف] ژ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ ,[٠:إٟمٕم٤مم] ژ پ

 ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ ,[٠:اًمٙمٝمػ] ژ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ

 .( اهـ[٠:وم٤مـمر]

قمٚمؿ أن محد اصمؿ (: )٠/364ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م) ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين 

يمحٛمد اعمخٚمقىملم ٕٟمٗمًٝمؿ: ٕن محد اعمخٚمقىملم ٓ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗمًف طمًـ ٓ 

 ,قمـ يمذب: ومٞم٘مٌح ُمٜمف أن يٛمدح ٟمٗمًف خيٚمق قمـ ٟم٘مص: ومال خيٚمق ُمدطمف ٟمٗمًف

 .اهـ (ٜم٘مص واًمٕمٞم٥م: ومٙم٤من ُمدطمف ٟمٗمًف طمًٜم٤مسمريء قمـ اًم وأُم٤م اهلل 
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  افػرق بغ احلؿد وافشؽر                            

, ورد هذا د هق اًمِمٙمر هللإمم أن احلٛم ذه٥م اسمـ ضمرير وىمد 

وهذا اًمذي ادقم٤مه اسمـ ضمرير ومٞمف ٟمٔمر: ٕٟمف اًمتٕمريػ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه, وم٘م٤مل: )

اؿمتٝمر قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمت٠مظمريـ أن احلٛمد هق اًمثٜم٤مء سم٤مًم٘مقل قمغم 

اعمحٛمقد سمّمٗم٤مشمف اًمالزُم٦م واعمتٕمدي٦م, واًمِمٙمر ٓ يٙمقن إٓ قمغم اعمتٕمدي٦م, ويٙمقن 

 ن وإريم٤من, يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:سم٤مجلٜم٤من واًمٚم٤ًم

 .اهـ ( يدي وفساين وافضؿر ادحجبا             أؾادتؽؿ افـعامء مـل ثالثة            

يمام ذم  وهذا اًمتٕمريػ اًمذي ذه٥م إًمٞمف اسمـ يمثػم: رده اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وم٢من اخلؼم قمـ (, وسملم أن اًمثٜم٤مء هق احلٛمد إذا شمٙمرر, وم٘م٤مل: )2/95)" اًمٌدائع"

رر أو ٓ وم٢من شمٙمرر ومٝمق اًمثٜم٤مء وإن مل يتٙمرر ومٝمق احلٛمد وم٢من اًمثٜم٤مء اعمح٤مؾمـ إُم٤م ُمتٙم

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمثٜمل وهق اًمٕمٓمػ ورد اًمٌمء سمٕمْمف قمغم سمٕمض وُمٜمف صمٜمٞم٧م اًمثقب 

 .( اهـوُمٜمف اًمتثٜمٞم٦م ذم آؾمؿ

قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  سمحدي٨م أيب هريرة واؾمتدل قمغم ذًمؽ 

ٟمّمٗملم, وًمٕمٌدي ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمًٛم٧م اًمّمالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي » (:395)

, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: محدين ژ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژ :ٕمٌد, وم٢مذا ىم٤مل اًمؾم٠مل

: ٕٟمف ش, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أصمٜمك قمكمَّ  قمٌديژ ھ  ھ ژ قمٌدي, وإذا ىم٤مل:

 يمرر احلٛمد.
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واًمالم ذم احلٛمد ًمالؾمتٖمراق, أي اؾمتٖمراق َجٞمع أضمٜم٤مس احلٛمد وصمٌقهت٤م 

 شمٗمًػمه.ىم٤مًمف اًم٘م٤مؾمٛمل ذم  ,هلل شمٕم٤ممم شمٕمٔمٞمام ومتجٞمدا

(: )احلٛمد ذم يمالم اًمٕمرب ُمٕمٜم٤مه: ٠/٠77ذم اًمتٗمًػم) وىم٤مل اًم٘مرـمٌل           

اًمثٜم٤مء اًمٙم٤مُمؾ, وإًمػ واًمالم ًمالؾمتٖمراق اجلٜمز ُمـ اعمح٤مُمد: ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف 

 .يًتحؼ احلٛمد سم٠مَجٕمف, إذ ًمف إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمال( اهـ

ُمٚمٙمف  ٚمفويمؾ ُم٤م ؿمٛم: )"ـمريؼ اهلجرشملم"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  .اهـ وىمدرشمف ؿمٛمٚمف محده(

وىمد شم٘مدم ذيمر سمٕمض اًمٗمروق سملم احلٛمد واًمِمٙمر ُمـ طمٞم٨م أن اًمِمٙمر  

أقمؿ آًم٦م: أي أٟمف يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م ظمْمققم٤م واؾمتٙم٤مٟم٦م, وسم٤مًمٚم٤ًمن صمٜم٤مء واقمؽماوم٤م, 

 وسم٤مجلقارح ـم٤مقم٦م واٟم٘مٞم٤مدا, سمٞمٜمام احلٛمد يٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن وسم٤مًم٘مٚم٥م وم٘مط.

وم٘مط, ومت٘مقل ؿمٙمرشمف قمغم إطم٤ًمٟمف اًمّمٗم٤مت اعمتٕمدي٦م واًمِمٙمر يٙمقن قمغم  

 وومْمٚمف وقمدًمف, وٓ شم٘مقل ؿمٙمرشمف قمغم ؾمٛمٕمف وسمٍمه وَج٤مًمف.

سمٞمٜمام احلٛمد يٙمقن قمغم اًمّمٗم٤مت اعمتٕمدي٦م واًمالزُم٦م, شم٘مقل محدشمف قمغم َج٤مًمف  

 (.2/246)"اعمدارج"سمتٍمف ُمـ  , وإطم٤ًمٟمف, ومحدشمف قمغم ؾمٛمٕمف وسمٍمه. اهـ

اًمِمٙمر؟ قمغم ىمقًملم, أهيام أقمؿ, احلٛمد أو  اظمتٚمٗمقا): ىم٤مل اسمـ يمثػم 

صمؿ ذيمر سمٜمحق ُم٤م شم٘مدم ُمـ يمالم اسمـ  (,واًمتح٘مٞمؼ أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م وظمّمقص٤م

 اًم٘مٞمؿ.
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وىمد شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اًمٗمروق, وأَجٕمٝم٤م ُم٤م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

حم٤مؾمـ اًمٖمػم ًمف صمالث اقمت٤ٌمرات اقمت٤ٌمر ُمـ  ومٜم٘مقل اإلظم٤ٌمر قمـ): "اًمٌدائع"

قمٜمف سم٤مخلؼم واقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م طم٤مل  طمٞم٨م اعمخؼم سمف واقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اإلظم٤ٌمر

اعمخؼم ومٛمـ طمٞم٨م آقمت٤ٌمر إول يٜمِم٠م اًمت٘مًٞمؿ إمم احلٛمد واعمجد وم٢من اعمخؼم سمف 

إُم٤م أن يٙمقن ُمـ أوص٤مف اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل واًمًٕم٦م وشمقاسمٕمٝم٤م أو ُمـ أوص٤مف 

اجلامل واإلطم٤ًمن وشمقاسمٕمٝم٤م وم٢من يم٤من إول ومٝمق اعمجد وإن يم٤من اًمث٤مين ومٝمق احلٛمد 

ذم ًمٖمتٝمؿ يدور قمغم ُمٕمٜمك آشم٤ًمع واًمٙمثرة ومٛمٜمف ىمقهلؿ  (م ج د)وهذا ٕن ًمٗمظ 

أجمد اًمداسم٦م قمٚمٗم٤م أي أوؾمٕمٝم٤م قمٚمٗم٤م وُمٜمف جمد اًمرضمؾ ومٝمق ُم٤مضمد إذا يمثر ظمػمه 

 وإطم٤ًمٟمف إمم اًمٜم٤مس ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 إذا هتب صؿلل بؾقؾ            أكت تؽقن ماجد كبقؾ              

أي يمثرت اًمٜم٤مر  :"اًمٕمٗم٤مر"و "خاعمر"وُمٜمف ىمقهلؿ ذم ؿمجر اًمٖم٤مر واؾمتٛمجد 

وُمـ طمٞم٨م اقمت٤ٌمر اخلؼم ٟمٗمًف يٜمِم٠م اًمت٘مًٞمؿ إمم اًمثٜم٤مء واحلٛمد وم٢من اخلؼم قمـ  ,ومٞمٝمام

اعمح٤مؾمـ إُم٤م ُمتٙمرر أو ٓ وم٢من شمٙمرر ومٝمق اًمثٜم٤مء وإن مل يتٙمرر ومٝمق احلٛمد وم٢من اًمثٜم٤مء 

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمثٜمل وهق اًمٕمٓمػ ورد اًمٌمء سمٕمْمف قمغم سمٕمض وُمٜمف صمٜمٞم٧م اًمثقب 

ٜمٞم٦م ذم آؾمؿ وم٤معمثٜمك ُمٙمرر عمح٤مؾمـ ُمـ يثٜمك قمٚمٞمف ُمرة سمٕمد ُمرة وُمـ وُمٜمف اًمتث

ضمٝم٦م اقمت٤ٌمر طم٤مل اعمخؼم يٜمِم٠م اًمت٘مًٞمؿ إمم اعمدح واحلٛمد وم٢من اعمخؼم قمـ حم٤مؾمـ 

اًمٖمػم إُم٤م أن ي٘مؽمن سم٢مظم٤ٌمره طم٥م ًمف وإضمالل أو ٓ وم٢من اىمؽمن سمف احل٥م ومٝمق احلٛمد 

 ( اهـ.وإٓ ومٝمق اعمدح ومحّمؾ هذه إىم٤ًمم وُمٞمزه٤م
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يمام هق ُمِمٝمقر ُمـ ظمٓم٦ٌم  ٤من رؾمقل اهلل يٗمتتح ظمٓمٌف سم٤محلٛمد هللويم 

قمٚمٛمٜم٤م »( ىم٤مل: 2٠٠8قمٜمد أيب داود)  احل٤مضم٦م ومٗمل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

ن احلٛمد هلل ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سمف ُمـ إ :ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م رؾمقل اهلل 

أن ٓ  ذور أٟمٗمًٜم٤م, ُمـ هيد اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژإًمف إٓ اهلل, وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف, 

 ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ ,[٠اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ ,[٠١2آل قمٛمران: ] ژ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ

  ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴   ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ

 .ش[7٠اب: ]إطمز ژ﮽ ﮼ ﮻ 

 ( ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل 867قمٜمد ُمًٚمؿ سمرىمؿ) وذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

ُمـ هيده اهلل ومال »اًمٜم٤مس وحيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف صمؿ ي٘مقل:  خيٓم٥م

 .شُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل

ى هدى أُم٤م سمٕمد وم٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل وظمػم اهلد»وذم رواي٦م:  

 .شد, وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦محمٛم

أن وامدا, ىمدم ُمٙم٦م ويم٤من ُمـ  (868)وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد ُمًٚمؿ 

أزد ؿمٜمقءة, ويم٤من يرىمل ُمـ هذه اًمريح, ومًٛمع ؾمٗمٝم٤مء ُمـ أهؾ ُمٙم٦م, ي٘مقًمقن: 
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إن حمٛمدا جمٜمقن, وم٘م٤مل: ًمق أين رأي٧م هذا اًمرضمؾ ًمٕمؾ اهلل يِمٗمٞمف قمغم يدي, ىم٤مل 

ٛمد إين أرىمل ُمـ هذه اًمريح, وإن اهلل يِمٗمل قمغم يدي ُمـ ؿم٤مء, ومٚم٘مٞمف, وم٘م٤مل: ي٤م حم

إن احلٛمد هلل, ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف, ُمـ هيده اهلل : »ومٝمؾ ًمؽ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

 .شوأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف, أُم٤م سمٕمدذيؽ ًمف, 

قاـمٜمف يٓمقل, ومٞم٤م طمٌذا ًمق يٗمرد سمٛم١مًمػ ُمًت٘مؾ, واًمٙمالم قمغم احلٛمد وُم 

 .ومٝمذا اًمٚمٗمظ أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل

أو –وؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل متمن »أٟمف ىم٤مل:  وصح قمـ رؾمقل اهلل 

قمٜمد  أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري , ُمـ طمدي٨مشُم٤م سملم اًمًٛمقات وإرض  -متأل

 (.223ُمًٚمؿ )

ن اهلل اًمٕمٔمٞمؿ, ىم٤مل ه ؾمٌح٤مدوأطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل: ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛم 

يمٚمٛمت٤من ظمٗمٞمٗمت٤من قمغم اًمٚم٤ًمن, صم٘مٞمٚمت٤من ذم اعمٞمزان, طمٌٞمٌت٤من إمم »: رؾمقل اهلل

قمٜمد  , حلدي٨م أيب هريرةشاًمرمحـ: ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ, ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده

سمخ سمخ, »أٟمف ىم٤مل:  (, وعم٤م صح قمـ اًمٜمٌل2694(, وُمًٚمؿ)64١6اًمٌخ٤مري)

, واحلٛمد هلل ,وؾمٌح٤من اهلل ,واهلل أيمؼم ,إٓ اهللخلٛمس ُم٤م أصم٘مٚمٝمـ ذم اعمٞمزان: ٓ إًمف 

قمٜمد أمحد  , ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٚمٛمكشواًمقًمد اًمّم٤مًمح يتقرم ومٞمحتًٌف واًمده

أومْمؾ اًمذيمر ٓ »أٟمف ىم٤مل:  (, ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة, وصح قمـ اًمٜمٌل٠5662)
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قمٜمد  , ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللشإًمف إٓ اهلل, وأومْمؾ اًمدقم٤مء احلٛمد هلل

 .(3383اًمؽمُمذي)

 واحلٛمد ضم٤مء ذم ُمقاـمـ: 

ُمـ طمدي٨م  أٟمف أُمر سمحٛمد اهلل ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمّمالة إذ صح قمـ اًمٜمٌل

 -أو وم٤مقمٚمٝمـ  -ُمٕم٘م٤ٌمت ٓ خيٞم٥م ىم٤مئٚمٝمـ »(: 596سمـ قمجرة ذم ُمًٚمؿ)ايمٕم٥م 

دسمر يمؾ صالة ُمٙمتقسم٦م, صمالث وصمالصمقن شمًٌٞمح٦م, وصمالث وصمالصمقن حتٛمٞمدة, 

 .شوأرسمع وصمالصمقن شمٙمٌػمة

قمٜمد  ُمـ طمدي٨م قمكم صح قمـ اًمٜمٌل وُمٜمٝم٤م: قمٜمد اًمٜمقم عم٤م 

اؿمتٙم٧م ُم٤م   ( واًمٚمٗمظ ًمف, أن وم٤مـمٛم٦م2727(, وُمًٚمؿ)3٠٠3اًمٌخ٤مري)

ؾمٌل, وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م, ومٚمؿ دمده وًم٘مٞم٧م  شمٚم٘مك ُمـ اًمرطمك ذم يده٤م, وأشمك اًمٜمٌل 

, أظمؼمشمف قم٤مئِم٦م سمٛمجلء وم٤مـمٛم٦م إًمٞمٝم٤م, ومج٤مء قم٤مئِم٦م, وم٠مظمؼمهت٤م ومٚمام ضم٤مء اًمٜمٌل 

قمغم : »٤م, ومذهٌٜم٤م ٟم٘مقم وم٘م٤مل اًمٜمٌل إًمٞمٜم٤م, وىمد أظمذٟم٤م ُمْم٤مضمٕمٜم اًمٜمٌل 

أٓ أقمٚمٛمٙمام »وم٘مٕمد سمٞمٜمٜم٤م طمتك وضمدت سمرد ىمدُمف قمغم صدري, صمؿ ىم٤مل: ش ُمٙم٤مٟمٙمام

ظمػما مم٤م ؾم٠مًمتام, إذا أظمذمت٤م ُمْم٤مضمٕمٙمام, أن شمٙمؼما اهلل أرسمٕم٤م وصمالصملم, وشمًٌح٤مه 

 .شصمالصم٤م وصمالصملم, وحتٛمداه صمالصم٤م وصمالصملم, ومٝمق ظمػم ًمٙمام ُمـ ظم٤مدم

قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م, قمـ ( ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم 69٠١وذم ُمًٜمد أمحد) 

ٓ  -ظمٚمت٤من  أو -ظمّمٚمت٤من  »أٟمف ىم٤مل:  أسمٞمف, قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو, قمـ اًمٜمٌل 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠54 
 

حي٤مومظ قمٚمٞمٝمام رضمؾ ُمًٚمؿ إٓ دظمؾ اجلٜم٦م, مه٤م يًػم, وُمـ يٕمٛمؾ هبام ىمٚمٞمؾ, شمًٌح 

اهلل قمنما, وحتٛمد اهلل قمنما, وشمٙمؼم اهلل قمنما ذم دسمر يمؾ صالة, ومذًمؽ ُم٤مئ٦م 

ًقن سم٤مًمٚم٤ًمن, وأًمػ ومخس ُم٤مئ٦م ذم اعمٞمزان, وشمًٌح صمالصم٤م وصمالصملم, وحتٛمد ومخ

إذا  -ٓ يدري أيتٝمـ أرسمع وصمالصمقن  قمٓم٤مء -صملم, وشمٙمؼم أرسمٕم٤م وصمالصملم صمالصم٤م وصمال

أظمذ ُمْمجٕمف, ومذًمؽ ُم٤مئ٦م سم٤مًمٚم٤ًمن, وأًمػ ذم اعمٞمزان, وم٠ميٙمؿ يٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم 

ٞمػ مه٤م يًػم وُمـ يٕمٛمؾ هبام , ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, يمشأًمٗملم ومخس ُم٤مئ٦م ؾمٞمئ٦م؟ 

ي٠ميت أطمديمؿ اًمِمٞمٓم٤من إذا ومرغ ُمـ صالشمف, ومٞمذيمره طم٤مضم٦م يمذا »ىمٚمٞمؾ؟ ىم٤مل: 

, ش٤مٞمف اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٜمقُمف ىمٌؾ أن ي٘مقهلويمذا, ومٞم٘مقم وٓ ي٘مقهل٤م, وم٢مذا اوٓمجع ي٠مشم

 .يٕم٘مدهـ ذم يده ومٚم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل 

: ٧موم٘م٤مًم همدت إمم اًمٜمٌل وُمٜمف اًمدقم٤مء, عم٤م صح أن أم ؾمٚمٞمؿ 

يمؼمي اهلل قمنما, وؾمٌحل اهلل »: ٚمٛمٜمل يمٚمامت أىمقهلـ ذم صاليت, وم٘م٤ملقم

قمٜمد اًمؽمُمذي  , ُمـ طمدي٨م أٟمسشقمنما, وامحديف قمنما, صمؿ ؾمكم ُم٤م ؿمئ٧م

 (.٠299(, واًمٜم٤ًمئل)48٠)

 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ژ وقمٜمد اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

اًمروم: ] ژ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

٠7 - ٠8]. 
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يمٚمامت ٓ »: رآن وطمْمقر اعمج٤مًمس, ىم٤مل اًمرؾمقلوسمٕمد ىمراءة اًم٘م 

يتٙمٚمؿ هبـ أطمد ذم جمٚمًف قمٜمد ىمٞم٤مُمف صمالث ُمرات إٓ يمٗمر هبـ قمٜمف, وٓ ي٘مقهلـ 

ذم جمٚمس ظمػم وجمٚمس ذيمر إٓ ظمتؿ ًمف هبـ قمٚمٞمف يمام خيتؿ سم٤مخل٤مشمؿ قمغم اًمّمحٞمٗم٦م: 

, أسمق داود شؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك, ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ

, وُمـ طمدي٨م أيب (, ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص4857)

 .(, وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م3433قمٜمد اًمؽمُمذي) هريرة 

ؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, »وهق ُمـ أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل, يمام شم٘مدم ىمقًمف:  

 .شوٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم

أىمرئ أُمتؽ »: إمم حمٛمد وهل ُمـ همراس اجلٜم٦م, يمام ىم٤مل إسمراهٞمؿ 

ل اًمًالم وأظمؼمهؿ أن اجلٜم٦م ـمٞم٦ٌم اًمؽمسم٦م قمذسم٦م اعم٤مء, وأهن٤م ىمٞمٕم٤من, وأن همراؾمٝم٤م ُمٜم

 , ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقدشؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم

ُمـ ىم٤مل ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ وسمحٛمده, »:(, وىم٤مل 3462قمٜمد اًمؽمُمذي)

 قمٜمد اًمؽمُمذي , ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللشوهمرؾم٧م ًمف ٟمخٚم٦م ذم اجلٜم٦م

إن مم٤م » ىم٤مل: أن اًمٜمٌل (, وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم3464)

شمذيمرون ُمـ ضمالل اهلل اًمتًٌٞمح, واًمتٝمٚمٞمؾ, واًمتحٛمٞمد يٜمٕمٓمٗمـ طمقل اًمٕمرش, 

هلـ دوي يمدوي اًمٜمحؾ, شمذيمر سمّم٤مطمٌٝم٤م, أُم٤م حي٥م أطمديمؿ أن يٙمقن ًمف أو ٓ 

 (.38١9, اسمـ ُم٤مضمف)شيزال ًمف ُمـ يذيمر سمف؟
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ؾمٌح٤من اًمذي ؾمخر » ىم٤مل: اسم٦م, وم٘مد صح قمـ اًمٜمٌلوقمٜمد ريمقب اًمد 

ًمٜم٤م هذا, وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم, وإٟم٤م إمم رسمٜم٤م عمٜم٘مٚمٌقن, اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ ذم ؾمٗمرٟم٤م هذا 

اًمؼم واًمت٘مقى, وُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمرى, اًمٚمٝمؿ هقن قمٚمٞمٜم٤م ؾمٗمرٟم٤م هذا, واـمق قمٜم٤م 

قمقذ سمؽ سمٕمده, اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمّم٤مطم٥م ذم اًمًٗمر, واخلٚمٞمٗم٦م ذم إهؾ, اًمٚمٝمؿ إين أ

, ُمـ طمدي٨م اسمـ شُمـ وقمث٤مء اًمًٗمر, ويمآسم٦م اعمٜمٔمر, وؾمقء اعمٜم٘مٚم٥م ذم اعم٤مل وإهؾ

 (.٠342ذم ُمًٚمؿ) قمٛمر

إن اهلل ًمػمى قمـ اًمٕمٌد » :وقمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٓمٕم٤مم, ىم٤مل اًمرؾمقل 

, ُمـ طمدي٨م شأن ي٠ميمؾ إيمٚم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م أو ينمب اًمنمسم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م

 . (2734قمٜمد ُمًٚمؿ) أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 پ پ پ ژوىمد محد اهلل ٟمٗمًف ذم قمدة ُمقاـمـ ُمـ اًم٘مرآن:  

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2اًمٗم٤محت٦م: ] ژ پ

 ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠إٟمٕم٤مم: ]ژ  پ         پ پ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠اًمٙمٝمػ: ] ژ ۅ

 ڻ ڻ ں ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠ؾم٠ٌم: ] ژ ٿ ٿ    ٺ   ٺ ٺٺ ڀ  ڀ   ڀ

, ومحد ٟمٗمًف سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ [٠وم٤مـمر: ] ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ : اًم٘مْم٤مء سملم اًمٕم٤ٌمد طمٞم٨م ىم٤مل

, أدظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م سمٗمْمٚمف وإدظم٤مل أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر سمٕمدًمف, وذم [75اًمزُمر: ]
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 قمٜمد أيب داود (, واسمـ قمٛمر38١3قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف) طمدي٨م قم٤مئِم٦م

 .شقمغم يمؾ طم٤مل احلٛمد هلل»: (, ىم٤مل5١58)

دقم٤م رضمؾ ىم٤مل:  وأَجؾ طمدي٨م ذم احلٛمد وأشمـّٛمف: طمدي٨م أيب هريرة 

أو  -وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م ُمٕمف, ومٚمام ـمٕمؿ وهمًؾ يديف  ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ أهؾ ىم٤ٌمء اًمٜمٌل 

احلٛمد هلل اًمذي يٓمٕمؿ وٓ يٓمٕمؿ, ُمـ قمٚمٞمٜم٤م ومٝمداٟم٤م وأـمٕمٛمٜم٤م »ىم٤مل:  -ىم٤مل: يده 

دع وٓ ُمٙم٤مومئ وٓ ُمٙمٗمقر وٓ وؾم٘م٤مٟم٤م ويمؾ سمالء طمًـ أسمالٟم٤م احلٛمد هلل همػم ُمق

ُمًتٖمٜمك قمٜمف احلٛمد هلل اًمذي أـمٕمؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم, وؾم٘مك ُمـ اًمنماب, ويم٤ًم ُمـ 

اًمٕمري, وهدى ُمـ اًمْمالًم٦م وسمٍم ُمـ اًمٕمامي٦م وومْمؾ قمغم يمثػم ممـ ظمٚمؼ 

 (.٠/73٠) أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك, ششمٗمْمٞمال, احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

ؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م, وهل ُمتْمٛمٜم٦م إمم همػم ذًمؽ وإٟمام هذه إؿم٤مرات إمم ومْم 

 .َجٞمع اًمٜم٘م٤مئص قمـ اهللوُمًتٚمزُم٦م ًمٜمٗمل  إلصم٤ٌمت يمؾ يمامل هلل

وىمد ٟمٌف (: )٠33-٠3١)"ـمريؼ اهلجرشملم"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

َأول اخلٚمؼ وآظمره وقمٜمد  ٚم٘مف وَأُمره سم٠من محد ٟمٗمًف ذمؾمٌح٤مٟمف قمغم ؿمٛمقل محده خل

محد ٟمٗمًف قمغم شمٗمرده سم٤مإلهلٞم٦م إَُمر واًمنمع ومحد ٟمٗمًف قمغم رسمقسمٞمتف ًمٚمٕم٤معملَم, و

وقمغم طمٞم٤مشمف, ومحد ٟمٗمًف قمغم اُمتٜم٤مع اشمّم٤مومف سمام ٓ يٚمٞمؼ سمٙمامًمف ُمـ اخت٤مذ اًمقًمد 

غم قمٚمقه ويمؼمي٤مئف, واًمنميؽ وُمقآة َأطمد ُمـ ظمٚم٘مف حل٤مضمتف إًِمٞمف, ومحد ٟمٗمًف قم

ٚمقى اًمٕم٤ممل اًمٕم وأظمرة, وأظمؼم قمـ هي٤من محده ذم إُومم ومحد ٟمٗمًف ذم



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠58 
 

يمت٤مسمف ومحد ٟمٗمًف قمٚمٞمف, ومتٜمقع محده وأؾم٤ٌمب  غم هذا يمٚمف ذمواًمًٗمغم, وٟمٌف قم

محده, وَجٕمٝم٤م شم٤مرة وومرىمٝم٤م ُأظمرى ًمٞمتٕمرف إمِم قم٤ٌمده ويٕمرومٝمؿ يمٞمػ حيٛمدوٟمف 

 ,وحيٌٝمؿ إذا قمرومقه وأطمٌقه ومحدوه ويمٞمػ يثٜمقن قمٚمٞمف, وًمٞمتح٥ٌم إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ

 ژ  ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژشمٕم٤ممم: , وىم٤مل [4 -2اًمٗم٤محت٦م: ]

, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [٠إٟمٕم٤مم: ] ژ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ پڀ         پ

 ەئ ائ ائ   ى ى   ې ې ۉ    ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ[ , وىم٤مل: 2-٠اًمٙمٝمػ: ]  ژ وئ       وئ ەئ

[ , وىم٤مل ٠ؾم٠ٌم: ] ژ ٿ ٿ    ٺ   ٺ ٺٺ ڀ  ڀ   ڀ ڀ پ پ پ

 ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژشمٕم٤ممم: 

 ېئ ېئ ژ[ , وىم٤مل: ٠وم٤مـمر: ] ژ﮹  ﮸﮷         ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ

اًم٘مّمص: ] ژ  مب خب حب  جب يئ مئىئ   حئ جئ ی  ی یی   ىئ   ىئ ىئ

 ﮽﮼  ﮻ ﮹﮺    ﮸﮷   ﮶   ﮵       ﮴    ﮳ ﮲  ۓ ۓ ژ[ , وىم٤مل: 7١

 ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ژ[ , وىم٤مل: 65هم٤مومر: ] ژ ﮿ ﮾

 -٠7اًمروم: ] ژ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

٠8. ] 
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قمـ محد ظمٚم٘مف ًمف سمٕمد ومّمٚمف سمٞمٜمٝمؿ واحلٙمؿ ٕهؾ ـم٤مقمتف سمثقاسمف  أظمؼم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژويمراُمتف واحلٙمؿ ٕهؾ ُمٕمّمٞمتف سمٕم٘م٤مسمف وإه٤مٟمتف 

 .[75]اًمزُمر:  ژ  ٿ  ٿ ٺ

ه, يمام أن أهؾ وأظمؼم قمـ محد أهؾ اجلٜم٦م ًمف وأهنؿ مل يدظمٚمقه٤م إٓ سمحٛمد

    ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژإٓ سمحٛمده, وم٘م٤مل أهؾ اجلٜم٦م: اًمٜم٤مر مل يدظمٚمقه٤م 

 چ چ  چ چ ڃ ژ, و[43إقمراف: ] ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

, [٠١يقٟمس: ] ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

  گ                ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ وىم٤مل قمـ أهؾ اًمٜم٤مر:

 ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ

 ىئ ېئ ېئ ژ, وىم٤مل: [75 -74اًم٘مّمص: ] ژ ۀ ۀ    ڻ  ڻ

 [ .٠٠اعمٚمؽ: ]  ژ  ی        ىئ ىئ

اًمدٟمٞم٤م  ًمٔمٚمؿ وقمٚمٛمقا أهنؿ يم٤مٟمقا يم٤مذسملم ذما قمغم أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر واوؿمٝمدو

ُمٙمذسملم سمآي٤مت رهبؿ ُمنميملم سمف ضم٤مطمديـ إلهلٞمتف ُمٗمؽميـ قمٚمٞمف, وهذا اقمؽماف 

ٌٕمض طم٘مف قمٚمٞمٝمؿ وأٟمف همػم فم٤ممل هلؿ وأهنؿ إٟمام دظمٚمقا ُم ُمٜمٝمؿ سمٕمدًمف ومٞمٝمؿ وأظمذه

ومٕمٚمف وشمريمف, ٓ ريـ قمغم اًمٜم٤مر سمٕمدًمف ومحده وإٟمام قمقىمٌقا سم٠مومٕم٤مهلؿ وسمام يم٤مٟمقا ىم٤مد

  .يمام شم٘مقل اجلؼمي٦م
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وشمٗمّمٞمؾ هذه احلٙمٛم٦م مم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٕم٘مقل اًمٌنمي٦م إمم اإلطم٤مـم٦م سمف وٓ إمم 

َجٞمؾ ويمؾ محد  طمًـ وصمٜم٤مءاًمتٕمٌػم قمٜمف, وًمٙمـ سم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمؾ صٗم٦م قمٚمٞم٤م واؾمؿ 

قمغم أيمٛمؾ اًمقضمقه  وُمدح وشمًٌٞمح وشمٜمزيف وشم٘مديس وضمالل وإيمرام ومٝمق هلل 

, وَجٞمع ُم٤م يقصػ سمف ويذيمر سمف وخيؼم قمٜمف ومٝمق حم٤مُمد ًمف وصمٜم٤مٌء وأمتٝم٤م وأدوُمٝم٤م

وشمًٌٞمح وشم٘مديس, ومًٌح٤مٟمف وسمحٛمده ٓ حيَم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف صمٜم٤مًء قمٚمٞمف سمؾ هق 

محدًا يمثػمًا  ف, ومٚمف احلٛمد أوٓ وآظمرايمام أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف وومقق ُم٤م يثٜمك قمٚمٞمف ظمٚم٘م

 ده وقمٚمق ضمده.ًمٙمرم وضمٝمف وقمز ضمالًمف ورومٞمع جم لـمٞم٤ٌم ُم٤ٌمريم٤م ومٞمف, يمام يٜمٌٖم

واًمٜمقع  ,محده, وهق محد اًمّمٗم٤مت وإؾمامء لومٝمذا شمٜمٌٞمف قمغم أطمد ٟمققم

, وهذا ُمِمٝمقد اًمث٤مين
ِ
ًمٚمخٚمٞم٘م٦م سمره٤م ووم٤مضمره٤م ُم١مُمٜمٝم٤م ويم٤مومره٤م,  محد اًمٜمٕمؿ وأٓء

ُمـ ضمزيؾ ُمقاهٌف وؾمٕم٦م قمٓم٤مي٤مه ويمريؿ أي٤مديف وَجٞمؾ صٜم٤مئٕمف وطمًـ ُمٕم٤مُمٚمتف 

 ,وإضم٤مسمتف ًمدقمقات اعمْمٓمريـًمٕم٤ٌمده وؾمٕم٦م رمحتف هلؿ وسمره وًمٓمٗمف وطمٜم٤مٟمف 

ويمِمػ يمرسم٤مت اعمٙمروسملم وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقوملم ورمحتف ًمٚمٕم٤معملم واسمتدائف سم٤مًمٜمٕمؿ ىمٌؾ 

اًم١ًمال وُمـ همػم اؾمتح٘م٤مق سمؾ اسمتداًء ُمٜمف سمٛمجرد ومْمٚمف ويمرُمف وإطم٤ًمٟمف ودومع 

 اعمحـ واًمٌالي٤م سمٕمد اٟمٕم٘م٤مد أؾم٤ٌمهب٤م وسومٝم٤م سمٕمد وىمققمٝم٤م.

سم٠مطمًـ إًمٓم٤مف, وشمٌٚمٞمٖمف ُمـ  ادهذًمؽ سم٢ميّم٤مًمف إمم ُمـ أر وًمٓمٗمف شمٕم٤ممم ذم

إمم ؾمٌؾ دار اًمًالم,  ذًمؽ إمم ُم٤م ٓ شمٌٚمٖمف أُم٤مل, وهدايتف ظم٤مصتف وقم٤ٌمده

 ٝمؿ أطمًـ اًمدوم٤مع ومح٤ميتٝمؿ قمـ ُمراشمع أصم٤مم, وطم٥ٌم إًمٞمٝمؿ اإليامنٜموُمداومٕمتف قم

ه إًمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕم وزيٜمف ذم ّمٞم٤من, وضمٕمٚمٝمؿ ُمـ ىمٚمقهبؿ ويمرَّ
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اإليامن, وأيدهؿ سمروح ُمٜمف وؾمامهؿ اعمًٚمٛملم ىمٌؾ  ىمٚمقهبؿ اًمراؿمديـ ويمت٥م ذم

أن خيٚم٘مٝمؿ, وذيمرهؿ ىمٌؾ أن يذيمروه وأقمٓم٤مهؿ ىمٌؾ أن ي٠ًمًمقه وحت٥ٌم إًمٞمٝمؿ 

ًمٞمف, وُمع هذا يمٚمف وم٤مختذ ووم٘مرهؿ إ قمٜمٝمؿ وشمٌٖمْمٝمؿ إًمٞمف سم٤معمٕم٤ميص ٤مهسمٜمٕمٛم٦م ُمع همٜم

ع إٟمٗمس وشمٚمذ إقملم, وُمأله٤م ُمـ َجٞم ٞمفٝموأقمد هلؿ ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م شمِمت هلؿ دارا

اخلػمات وأودقمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ واحلؼمة واًمنور واًمٌٝمج٦م ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ أذن 

ؿ إًمٞمٝم٤م, صمؿ ين ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم, صمؿ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ يدقمقهن

هذه  ٤مهنؿ قمٚمٞمٝم٤م, ورى ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٞمًػم ذمشمقصٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م وأقم لهلؿ إؾم٤ٌمب اًمت

 دار اًمٜم سم٤مإلو٤موم٦م اعمدة اًم٘مّمػمة ضمدا
ِ
ن أطمًٜمقا أن ٕمٞمؿ, ووٛمـ هلؿ إإمم سم٘م٤مء

وا واؾمتٖمٗمروه أن يٖمٗمر هلؿ, ووقمدهؿ أن يٛمحق ءيثٞمٌٝمؿ سم٤محلًٜم٦م قمنما وإن أؾم٤م

ُم٤م ضمٜمقه ُمـ اًمًٞمئ٤مت سمام يٗمٕمٚمقٟمف سمٕمده٤م ُمـ احلًٜم٤مت, وذيمرهؿ سمآٓئف وشمٕمرف 

إًمٞمٝمؿ سم٠مؾمامئف, وأُمرهؿ سمام أُمرهؿ سمف رمح٦م ُمٜمف هبؿ وإطم٤ًمٟم٤ًم ٓ طم٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمٝمؿ, 

ؿ قمٜمف مح٤مي٦م وصٞم٤مٟم٦م هلؿ ٓ سمخاًل ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ وظم٤مـمٌٝمؿ سم٠مًمٓمػ وهن٤مهؿ قمام هن٤مه

اخلٓم٤مب وأطماله وٟمّمحٝمؿ سم٠مطمًـ اًمٜمّم٤مئح ووص٤مهؿ سم٠ميمٛمؾ اًمقص٤مي٤م وأُمرهؿ 

 سم٠مذف اخلّم٤مل وهن٤مهؿ قمـ أىمٌح إىمقال وإقمامل.

وسف هلؿ أي٤مت  فم٤معم٦م وم٘مػمة حمت٤مضم٦م, ومح٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن ضم٤مهٚم٦م

سمقاب اهلداي٦م اًمٕمٚمؿ سمف وُمٕمرومتف وومتح هلؿ أوضب هلؿ إُمث٤مل ووؾمع هلؿ ـمرق 

شمدٟمٞمٝمؿ ُمـ رو٤مه وشمٌٕمدهؿ قمـ همْمٌف, وخي٤مـمٌٝمؿ  لوقمرومٝمؿ إؾم٤ٌمب اًمت

 .اهـ(سم٠مًمٓمػ اخلٓم٤مب ويًٛمٞمٝمؿ سم٠مطمًـ أؾمامئٝمؿ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠62 
 

 ژ ٹ ژأُمر سم٤محلٛمد ًمٚمذات اًمٕمٚمٞم٦م سم٤مؾمؿ  وهٜم٤م وم٤مئدة وهل أن اهلل 

ٚمرب شمٕم٤ممم: , وذًمؽ ٕن هذا آؾمؿ ُمتْمٛمـ ًمٙمؾ يمامل صم٤مسم٧م ًم دون ُم٤م ؾمقاه

  اعمٓم٤مسم٘م٦م أو اًمتْمٛمـ أو آًمتزام. ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سمدًٓم٦م

 (: )ىم٤مل اهلل٠4-٠4/٠2يمام ذم اعمجٛمقع) ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

و  ,ومٌدأ هبذيـ آؾمٛملم: اهلل واًمرب, ژ    ٿ ٺ ٺ ٺ ژ ذم أول اًمًقرة

حلٛمد ا ,ذا ي٘م٤مل: اهلل أيمؼمهق اإلًمف اعمٕمٌقد ومٝمذا آؾمؿ أطمؼ سم٤مًمٕم٤ٌمدة: وهل "اهلل"

هق اعمريب اخل٤مًمؼ اًمرازق اًمٜم٤مس  "اًمرب"و  ,ٓ إًمف إٓ اهلل ,ؾمٌح٤من اهلل ,هلل

 ىئ    مئ حئ ژوهلذا ي٘م٤مل:  ,ؾمؿ أطمؼ سم٤مؾمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م واعم٠ًمًم٦ماهل٤مدي وهذا آ

 ,ژ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ,ژ يئ

 ې ې ژ ژ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ژ ژ ڑ     ڑ ژ ژ     ڈ ڈژ

٦م وآؾمتٕم٤مٟم٦م اعمنموقم٦م سم٤مؾمؿ ٠ًمًمومٕم٤مُم٦م اعم ,ژ ائ ائ ى   ى ې

وم٤مٓؾمؿ إول يتْمٛمـ هم٤مي٦م اًمٕمٌد وُمّمػمه وُمٜمتٝم٤مه وُم٤م ظمٚمؼ ًمف وُم٤م ومٞمف  ,اًمرب

وهق  ,هأاًمٕمٌد وُمٌتدوآؾمؿ اًمث٤مين يتْمٛمـ ظمٚمؼ  ,صالطمف ويمامًمف وهق قم٤ٌمدة اهلل

واًمرسمقسمٞم٦م  أٟمف يرسمف ويتقٓه ُمع أن اًمث٤مين يدظمؾ ذم إول دظمقل اًمرسمقسمٞم٦م ذم اإلهلٞم٦م

  .م إًمقهٞم٦م أيْم٤مشمًتٚمز

ومٞمف شمتؿ  يتْمٛمـ يمامل اًمتٕمٚمٞم٘ملم وسمقصػ احل٤مًملم "اًمرمحـ"وآؾمؿ 

   ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤڤ ٹ ٹ ژوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ؾمٕم٤مدشمف ذم دٟمٞم٤مه وأظمراه
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ؾمامء اًمثالصم٦م: )اًمرمحـ و ومذيمر هٜم٤م إ ,ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڦ   ڦ

يمام ذيمر إؾمامء , ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژوىم٤مل:  (,اإلًمف)ريب و

الصم٦م ذم أم اًم٘مرآن: ًمٙمـ سمدأ هٜم٤مك سم٤مؾمؿ اهلل: وهلذا سمدأ ذم اًمًقرة اًمث

شمٚمؽ اًمًقرة وم٤محت٦م  وم٘مدم آؾمؿ وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة: ٕن ژٿٿژسمـ

وم٢مهن٤م قمٚم٦م وم٤مقمٚمٞم٦م  اًمٙمت٤مب وأم اًم٘مرآن وم٘مدم ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد اًمذي هق اًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م

وذم  "ًمتٗمًػما"وىمد سمًٓم٧م هذا اعمٕمٜمك ذم ُمقاوع: ذم أول  ,ًمٚمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م

 .اهـ (وذم همػم ذًمؽ "ة اعمح٦ٌم واإلرادةىم٤مقمد"
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 ژ ٺ ژؿقفف                               

بُّ ذم إصؾ: اًمؽمسمٞم٦م, وهق إٟمِم٤مء اًمٌمء : )"اعمٗمردات"ىم٤مل اًمراهم٥م ذم  اًمرَّ

ٌَفُ طم٤مٓ ومح٤مٓ إمم طمّد اًمتامم,  ُف, ورسّم٤مه وَرسمَّ ُمـ  وىمٞمؾ: )ٕن يرسّمٜمل رضمؾ ,ي٘م٤مل َرسمَّ

وم٤مًمّرّب ُمّمدر ُمًتٕم٤مر  ,زّم ُمـ أن يرسّمٜمل رضمؾ ُمـ هقازن(ىمريش أطم٥ّم إ

ًمٚمٗم٤مقمؾ, وٓ ي٘م٤مل اًمّرّب ُمٓمٚم٘م٤م إٓ هلل شمٕم٤ممم اعمتٙمّٗمؾ سمٛمّمٚمح٦م اعمقضمقدات, ٟمحق 

 ڑ ڑ ژ وقمغم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:, [٠5 :ؾم٠ٌم] ژ  ٹ ٹ ٿ ٿ ژىمقًمف: 

آهل٦م, وشمزقمٛمقن أهنؿ  [ أي:8١ :آل قمٛمران] ژ گ ک  ک   ک ک

٥ٌّم إؾم٤ٌمب, واعمتقزّم عمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد, وسم٤مإلو٤موم٦م ي٘م٤مل ًمف وًمٖمػمه, اًم٤ٌم ري ُمً

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ, [٠ :اًمٗم٤محت٦م] ژ پ پ ژٟمحق ىمقًمف: 

, وي٘م٤مل: َربُّ اًمّدار, وَربُّ اًمٗمرس ًمّم٤مطمٌٝمام, [٠26 :اًمّم٤موم٤مت] ژ  ۈئ

 ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ژ وقمغم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

[ , وىمقًمف: 5١ :يقؾمػ] ژ ڭ  ڭ ڭ ژ, وىمقًمف شمٕم٤ممم: [42:يقؾمػ] ژ ۋ

قمٜمك سمف اهلل شمٕم٤ممم, وىمٞمؾ:  , ىمٞمؾ:[23:يقؾمػ] ژ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺ ژ

 قمٜمك سمف اعمٚمؽ اًمذي رسّم٤مه, وإّول أًمٞمؼ سم٘مقًمف. 

٤ميِنُّ ىمٞمؾ: ُمٜمًقب إمم اًمّرسّم٤من, وًمٗمظ ومٕمالن ُمـ: ومٕمؾ يٌٜمك ٟمحق: سمَّ  واًمرَّ

 قمٓمِم٤من وؾمٙمران, وىمّٚمام يٌٜمك ُمـ ومٕمؾ, وىمد ضم٤مء ٟمٕم٤ًمن. 
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ٜمًقب إمم اًمّرّب اًمذي هق اعمّمدر, وهق اًمذي يرّب اًمٕمٚمؿ وىمٞمؾ: هق ُم

يم٤محلٙمٞمؿ, وىمٞمؾ: ُمٜمًقب إًمٞمف, وُمٕمٜم٤مه, يرّب ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٚمؿ, ويمالمه٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ 

ُمتالزُم٤من, ّٕن ُمـ رّب ٟمٗمًف سم٤مًمٕمٚمؿ وم٘مد رّب اًمٕمٚمؿ, وُمـ رّب اًمٕمٚمؿ وم٘مد رّب 

يم٘مقهلؿ: إهلّل,  أي: اهلل شمٕم٤ممم, وم٤مًمّرسّم٤مينّ  ف سمف. وىمٞمؾ: هق ُمٜمًقب إمم اًمّرّب ٟمٗمً

 . دشمف ذم ىمقهلؿ: حلٞم٤ميّن, وضمًامينّ وزي٤مدة اًمٜمقن ومٞمف يمزي٤م

 واجلٛمع رسّم٤مٟمّٞمقن.  ,: )أٟم٤م رسّم٤ميّن هذه إُّم٦م(ىم٤مل قمكّم 

    ڍ ژ[ , 63:اعم٤مئدة] ژ    ۇ  ڭ ڭ ڭ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

, ٗمظ ذم إصؾ هي٤ميّن, وأظمٚمؼ سمذًمؽ, وىمٞمؾ: رسّم٤ميّن ًم[79:آل قمٛمران]  ژڍ

ُّ ٠46:آل قمٛمران] ژ        ڭ ڭ ژ ذم يمالُمٝمؿ, وىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٘مّٚمام يقضمد يبِّ [ , وم٤مًمرِّ

 يم٤مًمّرسّم٤ميّن. 

سَم٤مسَم٦م شم٘م٤مل ذم همػمه, وَجع اًمّرّب واًمّرسمقسمّٞم٦م ُمّمدر, ي٘م٤مل ذم اهلل  , واًمرِّ

 ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژأْرسم٤مٌب, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ّٓ اهلل , ومل يٙمـ ُمـ طمّؼ اًمّرّب أن جيٛمع إذ يم٤من إـمالىمف ٓ يتٜم٤م[39:يقؾمػ] ول إ

شمٕم٤ممم, ًمٙمـ أشمك سمٚمٗمظ اجلٛمع ومٞمف قمغم طم٥ًم اقمت٘م٤مداهتؿ, ٓ قمغم ُم٤م قمٚمٞمف ذات 

ّٓ ذم اهلل, وَجٕمف أرسّم٦م, ورسمقب  اهـ(اًمٌمء ذم ٟمٗمًف, واًمّرّب ٓ ي٘م٤مل ذم اًمّتٕم٤مرف إ

ىم٤مل ذم اًمّمح٤مح: اًمرب اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل ذم شمٗمًػمه: ) ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

وىم٤مل ذم  ,وم٦م, وىمد ىم٤مًمقه ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽسم٤مإلو٤مشمٕم٤ممم, وٓ ي٘م٤مل ذم همػمه إٓ 
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وُمٜمف ىمقل صٗمقان ٕيب ؾمٗمٞم٤من: ٕن يرسمٜمل رضمؾ ُمـ  ,اًمٙمِم٤مف: اًمرب اعم٤مًمؽ

  .(صمؿ ذيمر ٟمحق يمالم اًمّمح٤مح ,طم٥م إزم ُمـ أن يرسمٜمل رضمؾ ُمـ هقازنىمريش أ

 ۆ ژ واًمرب اًمًٞمد, وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه:

٤مسمر اعمّمٚمح واجل , واًمرب:ششمٚمد إُم٦م رهب٤مأن »وذم احلدي٨م ,  ژ ۈ ۆ

 وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر: ,واًم٘م٤مئؿ ىم٤مل: واًمرب: اعمٕمٌقد

 .اهـ (فؼد هان  مـ بافت ظؾقف افثعافب            أرب يبقل افثعؾبان برأشف     

واًمرب ُمـ إؾمامء احلًٜمك اعمختّم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم, وإذا أـمٚمؼ قمغم همػمه ومٛمع 

 اًمدار, ورب اعمٜمزل, وهٙمذا. واًمت٘مٞمٞمد ومت٘مقل: رب اإلو٤موم٦م

  اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار إؾمامء احلًٜمك. وهق ُمـ إؾمامء اجل٤مُمٕم٦م

اًمرب هق اًمًٞمد واعم٤مًمؽ واعمٜمٕمؿ واعمريب ذم اًمٌدائع: )  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

واعمّمٚمح واهلل شمٕم٤ممم هق اًمرب هبذه آقمت٤ٌمرات يمٚمٝم٤م ومال رء أوضم٥م ذم اًمٕم٘مقل 

 .اهـ ( ذيؽ ًمفواًمٗمٓمر ُمـ قم٤ٌمدة ُمـ هذا ؿم٠مٟمف وطمده ٓ

  ذم ُمٕمٜمك هذا آؾمؿ ؾم٤مئر إؾمامء. ويٜمتٔمؿ

وم٢من اًمرب هق اًم٘م٤مدر اخل٤مًمؼ اًم٤ٌمرئ أيْم٤م: ) "اًمٌدائع"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اعمّمقر احلل اًم٘مٞمقم اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اعمحًـ اعمٜمٕمؿ اجلقاد اعمٕمٓمل اعم٤مٟمع 

يًٕمد ُمـ اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع اعم٘مدم اعم١مظمر اًمذي يْمؾ ُمـ يِم٤مء وهيدي ُمـ يِم٤مء و
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يِم٤مء ويِم٘مل ويٕمز ُمـ يِم٤مء ويذل ُمـ يِم٤مء إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مين رسمقسمٞمتف اًمتل 

ًمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م يًتح٘مف ُمـ إؾمامء احلًٜمك وأُم٤م اعمٚمؽ ومٝمق أُمر اًمٜم٤مهل اعمٕمز اعمذل 

اًمذي يٍمف أُمقر قم٤ٌمده يمام حي٥م وي٘مٚمٌٝمؿ يمام يِم٤مء وًمف ُمـ ُمٕمٜمك اعمٚمؽ ُم٤م 

 .اهـ (يًتح٘مف ُمـ إؾمامء احلًٜمك

ا آؾمؿ دال قمغم إومراد اًمرب شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مًمف شمْمٛمٜم٤م, ودال قمغم إومراد اهللوهذ

  سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم اًمتزاُم٤م. 

وم٢من رسمقسمٞمتف ؾمٌح٤مٟمف إٟمام شمتح٘مؼ سمٙمقٟمف ومٕم٤مٓ ُمدسمرا ُمتٍموم٤م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ذم ظمٚم٘مف, يٕمٚمؿ وي٘مدر ويريد ويًٛمع ويٌٍم, وم٢مذا اٟمتٗم٧م أومٕم٤مًمف وصٗم٤مشمف اٟمتٗم٧م 

قمٜمف صٗم٦م اًمٙمالم اٟمتٗمك إُمر واًمٜمٝمل وًمقازُمٝم٤م وذًمؽ يٜمٗمل رسمقسمٞمتف, إذا اٟمتٗم٧م 

 .(. اهـ, يمام ذم خمتٍم اًمّمقاقمؼطم٘مٞم٘م٦م اإلهلٞم٦م

 ژ ڀ پ ژىمقًمف (: )4/٠223)"اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"وىم٤مل ذم 

ويمقٟمف  ,ورسمقسمٞمتف ًمٚمٕم٤ممل شمتْمٛمـ شمٍمومف ومٞمف وشمدسمػمه ًمف وٟمٗم٤مذ أُمره يمؾ وىم٧م ومٞمف

وخيٗمض ويرومع ويٕمٓمل  ُمٕمف يمؾ ؾم٤مقم٦م ذم ؿم٠من خيٚمؼ ويرزق ويٛمٞم٧م وحيٞمل

ويٛمٜمع ويٕمز ويذل ويٍمف إُمقر سمٛمِمٞمئتف وإرادشمف وإٟمٙم٤مر ذًمؽ إٟمٙم٤مر ًمرسمقسمٞمتف 

 .( اهـوإهلٞمتف وُمٚمٙمف
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, ژ ٻ ٱ ژقمغم   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژوىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٗمْمٞمؾ ىمقل 

أومْمؾ, ًمدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ واًمٕمٙمس وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أن ىمقل

  ذًمؽ.

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء أيام أومْمؾ, ىمقل اًمٕمٌد: : )(٠/٠77) ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, أو ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل؟ وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ىمقًمف احلٛمد هلل رب 

اًمٕم٤معملم أومْمؾ, ٕن ذم وٛمٜمف اًمتقطمٞمد اًمذي هق ٓ إًمف إٓ اهلل, ومٗمل ىمقًمف شمقطمٞمد 

 اهلل أومْمؾ, ومحد, وذم ىمقًمف ٓ إًمف إٓ اهلل شمقطمٞمد وم٘مط. وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ٓ إًمف إٓ

أُمرت »: ٕهن٤م شمدومع اًمٙمٗمر واإلذاك, وقمٚمٞمٝم٤م ي٘م٤مشمؾ اخلٚمؼ, ىم٤مل رؾمقل اهلل 

واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل:  ش,أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل

إًمف إٓ  أومْمؾ ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌكم ٓ»: واحل٤ميمؿ سمذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل 

 .اهـش(اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

, أظمرضمف اًمؽمُمذي شأومْمؾ اًمذيمر ٓ إًمف إٓ اهلل» ىمٚم٧م وىمقل رؾمقل اهلل

  ژ ٻ ٱ ژ وٟمزيد قمغم ذًمؽ أن يمٚمٛم٦م , وهق طمدي٨م صحٞمح,قمـ ضم٤مسمر

  .ًمق ىم٤مهل٤م يم٤مومر مل يدظمؾ هب٤م ذم اإلؾمالم, ومل حي٘مـ دُمف وُم٤مًمف

دًٓمتٝم٤م قمغم اًمتقطمٞمد فم٤مهرة وُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمٜمٗمل   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ صمؿ إن يمٚمٛم٦م

 همػم ذًمؽ ُمـ إوضمف.واإلصم٤ٌمت إمم 

 ذم أهيام أومْمؾ اًمٜمٕمٛم٦م ذم ذاهت٤م أو احلٛمد قمٚمٞمٝم٤م.وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 
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ويمت٥م سمٕمض (: )83-2/82ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ) 

قمامل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إًمٞمف: إين سم٠مرض ىمد يمثرت ومٞمٝم٤م اًمٜمٕمؿ, طمتك ًم٘مد 

د يمٜم٧م أراك أقمٚمؿ أؿمٗم٘م٧م قمغم أهٚمٝم٤م ُمـ وٕمػ اًمِمٙمر, ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر: إين ىم

سم٤مهلل مم٤م أٟم٧م, إن اهلل مل يٜمٕمؿ قمغم قمٌد ٟمٕمٛم٦م ومحٛمد اهلل قمٚمٞمٝم٤م, إٓ يم٤من محده أومْمؾ 

ُمـ ٟمٕمٛمتف, ًمق يمٜم٧م ٓ شمٕمرف ذًمؽ إٓ ذم يمت٤مب اهلل اعمٜمزل, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ڤ ڤ ڤ            ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ

 ۈ ۆۈ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ[ , وىم٤مل اهلل: ٠5اًمٜمٛمؾ: ] ژ  ڦ

 ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ۆئ     ۆئ    ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى

وأي ٟمٕمٛم٦م أومْمؾ ُمـ  ,[74اًمزُمر: ] ژ  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ  ۈئ

قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف  "يمت٤مب اًمِمٙمر "اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم  وىمد ذيمر ,دظمقل اجلٜم٦م؟

صقب هذا اًم٘مقل, أقمٜمل ىمقل ُمـ ىم٤مل: إن احلٛمد أومْمؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ, وقمـ اسمـ 

 ,ظمٓم٠م ىم٤مئٚمف, وىم٤مل: ٓ يٙمقن ومٕمؾ اًمٕمٌد أومْمؾ ُمـ ومٕمؾ اًمرب قمٞمٞمٜم٦م أٟمف 

وًمٙمـ اًمّمقاب ىمقل ُمـ صقسمف, وم٢من اعمراد سم٤مًمٜمٕمؿ: اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقي٦م, يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م 

واًمرزق واًمّمح٦م, ودومع اعمٙمروه, وٟمحق ذًمؽ, واحلٛمد هلل هق ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمديٜمٞم٦م, 

ف سم٤محلٛمد قمٚمٞمٝم٤م ويمالمه٤م ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل, ًمٙمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم قمٌده هبدايتف ًمِمٙمر ٟمٕمٛم

أومْمؾ ُمـ ٟمٕمٛمف اًمدٟمٞمقي٦م قمغم قمٌده, وم٢من اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقي٦م إن مل ي٘مؽمن هب٤م اًمِمٙمر, 

يم٤مٟم٧م سمٚمٞم٦م يمام ىم٤مل أسمق طم٤مزم: يمؾ ٟمٕمٛم٦م ٓ شم٘مرب ُمـ اهلل ومٝمل سمٚمٞم٦م, وم٢مذا وومؼ اهلل 
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قمٌده ًمٚمِمٙمر قمغم ٟمٕمٛمف اًمدٟمٞمقي٦م سم٤محلٛمد أو همػمه ُمـ أٟمقاع اًمِمٙمر, يم٤مٟم٧م هذه 

حي٥م اعمح٤مُمد,  ُمٜمٝم٤م, وم٢من اهلل ٕمؿ وأطم٥م إمم اهلل اًمٜمٕمٛم٦م ظمػما ُمـ شمٚمؽ اًمٜم

ويرى قمـ قمٌده أن ي٠ميمؾ إيمٚم٦م ومٞمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م, وينمب اًمنمسم٦م ومٞمحٛمده 

قمٚمٞمٝم٤م, واًمثٜم٤مء سم٤مًمٜمٕمؿ واحلٛمد قمٚمٞمٝم٤م وؿمٙمره٤م قمٜمد أهؾ اجلقد واًمٙمرم أطم٥م 

أيمرم إيمرُملم, وأضمقد  إًمٞمٝمؿ ُمـ أُمقاهلؿ, ومٝمؿ يٌذًمقهن٤م ـمٚم٤ٌم ًمٚمثٜم٤مء, واهلل 

يـ, ومٝمق يٌذل ٟمٕمٛمف ًمٕم٤ٌمده, ويٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمثٜم٤مء هب٤م وذيمره٤م, واحلٛمد إضمقد

قمٚمٞمٝم٤م, ويرى ُمٜمٝمؿ سمذًمؽ ؿمٙمرا قمٚمٞمٝم٤م, وإن يم٤من ذًمؽ يمٚمف ُمـ ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ, 

٤من صالح اًمٕمٌد وهق همػم حمت٤مج إمم ؿمٙمرهؿ, ًمٙمٜمف حي٥م ذًمؽ ُمـ قم٤ٌمده, طمٞم٨م يم

ؿ, وإن وُمـ ومْمٚمف ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٟم٥ًم احلٛمد واًمِمٙمر إًمٞمٝم ,وومالطمف ويمامًمف ومٞمف

يم٤من ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ, وهذا يمام أٟمف أقمٓم٤مهؿ ُم٤م أقمٓم٤مهؿ ُمـ إُمقال, صمؿ 

اؾمت٘مرض ُمٜمٝمؿ سمٕمْمف, وُمدطمٝمؿ سم٢مقمٓم٤مئف, واًمٙمؾ ُمٚمٙمف وُمـ ومْمٚمف, وًمٙمـ 

 .( اهـيمرُمف اىمت٣م ذًمؽ

ىم٤مل رؾمقل  :ىم٤مل قمـ أٟمس (38١5وىمد ضم٤مء قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف) 

إٓ يم٤من اًمذي أقمٓمك أومْمؾ  ,ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌد ٟمٕمٛم٦م وم٘م٤مل: احلٛمد هلل» :اهلل

, ذم ؾمٜمده ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم, وٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ سم٘مقًمف ًملّم, ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم, شمم٤م أظمذ

وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن خيٓمئ يمثػما, وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م صدوق, وضم٤مء قمٜمد اسمـ 

إذا رأى ُم٤م  (, ىم٤مل يم٤من رؾمقل اهلل38١3سمرىمؿ) ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م
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, وإذا رأى ُم٤م يٙمره ىم٤مل: ش ٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤متاحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕم»حي٥م ىم٤مل: 

 ., ىم٤مل اًمٌقصػمي إؾمٜم٤مده صحٞمحشاحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل»

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ( قمـ ضم٤مسمر38١١وقمٜمد اسمـ ُم٤مضمف) 

 , إؾمٜم٤مده طمًـ.شأومْمؾ اًمذيمر ٓ إًمف اهلل, وأومْمؾ اًمدقم٤مء احلٛمد هلل»
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  ژ ڀ ژ ؿقفف:              

َجع اًمٕم٤ممل, وهق يمؾ  ژ ڀ ژدير: )وذم ومتح اًم٘م ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

زُم٤من قم٤ممل, ىم٤مًمف احلًلم سمـ وىمٞمؾ أهؾ يمؾ  ,قد ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مًمف ىمت٤مدةُمقضم

وىم٤مل اًمٗمراء وأسمق قمٌٞمد: اًمٕم٤ممل  ,اسمـ قم٤ٌمس: اًمٕم٤معمقن اجلـ واإلٟمس وىم٤مل ,اًمٗمْمؾ

وٓ  ,ٟمس, واجلـ, واعمالئٙم٦م, واًمِمٞم٤مـملمقم٤ٌمرة قمٛمـ يٕم٘مؾ وهؿ أرسمٕم٦م أُمؿ: اإل

طمٙمك هذه إىمقال  ,جلٛمع إٟمام هق َجع ُم٤م يٕم٘مؾ٤مئؿ قم٤ممل, ٕن هذا اي٘م٤مل ًمٚمٌٝم

اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه وذيمر أدًمتٝم٤م وىم٤مل: إن اًم٘مقل إول أصح هذه إىمقال ٕٟمف 

 ڄ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ خمٚمقق وُمقضمقد, دًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وهق ُم٠مظمقذ ُمـ [, 24 - 23اًمِمٕمراء: ]ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

وىم٤مل: اًمٕم٤ممل: يمؾ ُم٤م  ,قمغم ُمقضمده, يمذا ىم٤مل اًمزضم٤مج ٟمف يدلاًمٕمٚمؿ واًمٕمالُم٦م ٕ

  .ف اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, اٟمتٝمكظمٚم٘م

ًمٕم٘مالء شمٖمٚمٞم٤ٌم ًمٚمٕم٘مالء وقمغم هذا يٙمقن َجٕمف قمغم هذه اًمّمٞمٖم٦م اعمختّم٦م سم٤م

ومٞمف, وهل اًمدًٓم٦م قمغم وىم٤مل ذم اًمٙمِم٤مف: ؾم٤مغ ذًمؽ عمٕمٜمك اًمقصٗمٞم٦م  ,قمغم همػمهؿ

ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس قمٜمف اًمٗمري٤ميب وقمٌد سمـ محٞمد  وىمد أظمرج ُم٤م شم٘مدم ,ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ

قمٌد سمـ  وأظمرضمف, ٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واحل٤ميمؿ وصححفواسمـ ضمرير واسمـ اعم

وأظمرج  ,وأظمرضمف اسمـ ضمرير قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ,محٞمد واسمـ ضمرير قمـ جم٤مهد

ىم٤مل: , ژ ڀ پ ژاسمـ ضمٌػم واسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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وإروقن يمٚمٝمـ وُمـ ومٞمٝمـ, وُمـ , ات يمٚمٝمـ وُمـ ومٞمٝمـخلٚمؼ يمٚمف, اًمًٛمقإًمف ا

 .اهـ (سمٞمٜمٝمـ مم٤م يٕمٚمؿ ومم٤م ٓ يٕمٚمؿ

: , ومٞمدظمؾ ومٞمف اإليامن سم٤معمالئٙم٦مقم٤ممل ومٕمغم هذا ومٙمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل

 اإليامن اًمًت٦م.واإليامن هبؿ أطمد إريم٤من 

أُم٤م اعمالئٙم٦م ومٝمؿ و(: )2/4١5)"ذح اًمٓمح٤موي٦م"ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

قات وإرض, ومٙمؾ طمريم٦م ذم اًمٕم٤ممل ومٝمل ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اعمالئٙم٦م, يمام اعمقيمٚمقن سم٤مًمًٛم

 ژ وئ وئ ەئ ژ, [ 5اًمٜم٤مزقم٤مت: ] ژ ۓ ے ے ژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وهؿ اعمالئٙم٦م قمٜمد أهؾ اإليامن وأشم٤ٌمع اًمرؾمؾ, وأُم٤م اعمٙمذسمقن  ,[4اًمذاري٤مت: ]

وىمد دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم  ,ٜمٙمرون ًمٚمّم٤مٟمع ومٞم٘مقًمقن: هل اًمٜمجقمسم٤مًمرؾمؾ اعم

ئٙم٦م, وأهن٤م ُمقيمٚم٦م سم٠مصٜم٤مف اعمخٚمقىم٤مت, وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ويمؾ سم٤مجل٤ٌمل أصٜم٤مف اعمال

ُمالئٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمًح٤مب واعمٓمر ُمالئٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمرطمؿ ُمالئٙم٦م شمدسمر أُمر 

اًمٜمٓمٗم٦م طمتك يتؿ ظمٚم٘مٝم٤م, صمؿ ويمؾ سم٤مًمٕمٌد ُمالئٙم٦م حلٗمظ ُم٤م يٕمٛمٚمف وإطمّم٤مئف 

ويمت٤مسمتف, وويمؾ سم٤معمقت ُمالئٙم٦م, وويمؾ سم٤مًم١ًمال ذم اًم٘مؼم ُمالئٙم٦م, وويمؾ 

ومالك ُمالئٙم٦م حيريمقهن٤م, وويمؾ سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ُمالئٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمٜم٤مر سم٤مٕ

وإي٘م٤مده٤م وشمٕمذي٥م أهٚمٝم٤م وقمامرهت٤م ُمالئٙم٦م, وويمؾ سم٤مجلٜم٦م وقمامرهت٤م وهمرؾمٝم٤م 

 گ  گ ک ژوقمٛمؾ آٓهت٤م ُمالئٙم٦م, وم٤معمالئٙم٦م أقمٔمؿ ضمٜمقد اهلل, وُمٜمٝمؿ: 

 ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ  گ گ
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژوُمٜمٝمؿ:  [,5 - ٠اعمرؾمالت: ]

 ٻ ٻ ٱ ژوُمٜمٝمؿ:  [,4 - ٠اًمٜم٤مزقم٤مت: ] ژ ھ ھ ھ ھ  ہ

 .[3 - ٠اًمّم٤موم٤مت: ] ژ  پ پ پ پ ٻ ٻ

وُمٕمٜمك َجع اًمت٠مٟمٞم٨م ذم ذًمؽ يمٚمف: اًمٗمرق واًمٓمقائػ واجلامقم٤مت, اًمتل 

, وُمٜمٝمؿ ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م, وُمالئٙم٦م "َج٤مقم٦م"و, "ـم٤مئٗم٦م"و, "ومرىم٦م"ُمٗمرده٤م: 

ىمد ويمٚمقا سمٕمامرة اًمٕمذاب, وُمالئٙم٦م ىمد ويمٚمقا سمحٛمؾ اًمٕمرش, وُمالئٙم٦م 

عمالئٙم٦م اًمتل اًمًاموات سم٤مًمّمالة واًمتًٌٞمح واًمت٘مديس, إمم همػم ذًمؽ ُمـ أصٜم٤مف ا

يِمٕمر سم٠مٟمف رؾمقل ُمٜمٗمذ ُٕمر ُمرؾمٚمف, ومٚمٞمس  "اعمٚمؽ" وًمٗمظ ,ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ اهلل

 ڤ ژ هلؿ ُمـ إُمر رء, سمؾ إُمر يمٚمف هلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر, وهؿ يٜمٗمذون أُمره:

    ﯁ ژ, [ 27إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ, [ 255اًمٌ٘مرة: ]ژ    

 ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ژ, [ 28إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ڍ  ڇ ڇ

ومٝمؿ قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن, ُمٜمٝمؿ اًمّم٤مومقن, وُمٜمٝمؿ اعمًٌحقن, , [5١اًمٜمحؾ: ] ژ ۈ

ٓ ي٘مٍم  , يتخٓم٤مه, وهق قمغم قمٛمؾ ىمد أُمر سمفًمٞمس ُمٜمٝمؿ إٓ ًمف ُم٘م٤مم ُمٕمٚمقم, وٓ

 ھ ھ ھ    ھ   ہ ژًمذيـ قمٜمده: قمٜمف وٓ يتٕمداه, وأقمالهؿ ا
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 ژ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ژ ,[٠9إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ے ے

 , وُمٜمٝمؿ إُمالك اًمثالصم٦م:[ 2١إٟمٌٞم٤مء: ]

ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ, اعمقيمٚمقن سم٤محلٞم٤مة, ومجؼميؾ ُمقيمؾ سم٤مًمقطمل 

اًمذي سمف طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب وإرواح, وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر اًمذي سمف طمٞم٤مة إرض 

ن, وإهاومٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر اًمذي سمف طمٞم٤مة اخلٚمؼ سمٕمد واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقا

 مم٤مهتؿ.

ومٝمؿ رؾمؾ اهلل ذم ظمٚم٘مف وأُمره, وؾمٗمراؤه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده, يٜمزًمقن إُمر ُمـ 

قمٜمده ذم أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل, ويّمٕمدون إًمٞمف سم٤مُٕمر, ىمد أـم٧م اًمًاموات هبؿ, وطمؼ هل٤م 

يمع أو ؾم٤مضمد هلل, أن شمئط, ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمقوع أرسمع أص٤مسمع إٓ وُمٚمؽ ىم٤مئؿ أو را

 ويدظمؾ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أًمٗم٤م ٓ يٕمقدون إًمٞمف آظمر ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ.

واًم٘مرآن ممٚمقء سمذيمر اعمالئٙم٦م وأصٜم٤مومٝمؿ وُمراشمٌٝمؿ, ومت٤مرة ي٘مرن اهلل شمٕم٤ممم 

اؾمٛمف سم٤مؾمٛمٝمؿ, وصالشمف سمّمالهتؿ, ويْمٞمٗمٝمؿ إًمٞمف ذم ُمقاوع اًمتنميػ, وشم٤مرة 

هتؿ ُمـ اًمدٟمق, وشم٤مرة يّمٗمٝمؿ سم٤مإليمرام يذيمر طمٗمٝمؿ سم٤مًمٕمرش ومحٚمٝمؿ ًمف, وسمراء

 ڻ     ڻ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,واًمٕمٚمق واًمٓمٝم٤مرة واًم٘مقة واإلظمالصواًمٙمرم, واًمت٘مري٥م 

 ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ, [285اًمٌ٘مرة: ] ژ ۀ  ۀ ڻ ڻ

 يب ىب مب  خب حب ژ, [٠8آل قمٛمران: ] ژ ڤ ڤ ڤ

 ﮴ ﮳     ﮲ ۓ ۓ ژ, [43إطمزاب: ]ژ  ىت مت خت حت  جت
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 ٱ ژ, [7هم٤مومر: ] ژ ﮼ ﮻  ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵

 ٹ ٹ ژ, [75اًمزُمر: ]ژ  پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ىئ ىئ  ېئ    ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ, [26إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ڤ ڤ

 وئ ەئ ەئ ژ, [2١6إقمراف: ] ژ  ی       ی ی ىئ

  ڍ ژ, [38ومّمٚم٧م: ] ژ  ىئ ېئ    ېئ ۈئ    ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ   وئ

 ژ  ہ ہ ژ, [٠6قمٌس: ] ژ ک        ک       ڑ ژ, [٠٠آٟمٗمٓم٤مر: ] ژ ڌ         ڌ

ويمذًمؽ إطم٤مدي٨م , [8اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ, [2٠اعمٓمٗمٗملم: ]

 .( اهــم٤مومح٦م سمذيمرهؿ

ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل   : اجلـ, وذم ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ژ ڀ ژ وُمـ

ظمٚم٘م٧م اعمالئٙم٦م ُمـ ٟمقر, وظمٚم٘م٧م اجلـ ُمـ ٟم٤مر, وظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن مم٤م » : اهلل

 .شذيمر ًمٙمؿ

 روطم٤مٟمٞملم صمالصم٦م:أّن اًمىم٤مل اًمراهم٥م ذم ُمٗمردات اًم٘مرآن: )

 أظمٞم٤مر: وهؿ اعمالئٙم٦م. -

 وأذار: وهؿ اًمِمٞم٤مـملم. -

وأوؾم٤مط ومٞمٝمؿ أظمٞم٤مر وأذار: وهؿ اجلـ, ويدّل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -

 [ .٠4 -٠:اجلـ]ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژإمم ىمقًمف:   ژ    ٻ ٻ ٱ ژ
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, [6:اًمٜم٤مس] ژ  ڳ ڳ ڳ ڳ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,واجِلٜم٦َّم: َج٤مقم٦م اجلـ

 .(اهـ[٠58:اًمّم٤موم٤مت]ژ  ٹ     ٹ ٹ ٿ ٿ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

)ومٝمق اًمذي يرب قمٌده ومٞمٕمٓمٞمف ظمٚم٘مف صمؿ ٍمف ومٞمف توم٤مهلل رب اًمٕم٤معملم اعم 

هيديف إمم َجٞمع أطمقاًمف وُمّم٤محلف اًمتل هب٤م يمامًمف وهيديف إمم اضمتٜم٤مب اعمٗم٤مؾمد اًمتل 

 هب٤م وم٤ًمده وهاليمف(. اهـ ُمـ ـمريؼ اهلجرشملم.

, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ٤مرسم  ُمـ اإليامن اًمرى سم٤مهلل  وىمد ضمٕمؾ رؾمقل اهلل 

 ,ذاق ـمٕمؿ اإليامن ُمـ ريض سم٤مهلل رسم٤م» :ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٕم٤ٌمس

 , أظمرضمف ُمًٚمؿ.شٟمٌٞم٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م, وسمٛمحٛمد

ف رسم٤م يتْمٛمـ اًمرو٤م إن اًمرو٤م سمذم ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم: ) ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

قمٜمف, وم٢من اًمرو٤م سمرسمقسمٞمتف: هق رو٤م اًمٕمٌد سمام ي٠مُمره سمف, ويٜمٝم٤مه  ,قمٜمف, ويًتٚمزُمف

ومٛمتك مل يرض سمذًمؽ يمٚمف مل  ,ه قمٚمٞمف, ويٕمٓمٞمف إي٤مه, ويٛمٜمٕمف ُمٜمفوي٘مًٛمف ًمف وي٘مدر

 ,وإن يم٤من راوٞم٤م سمف رسم٤م ُمـ سمٕمْمٝم٤م ,ٙمـ ىمد ريض سمف رسم٤م ُمـ َجٞمع اًمقضمقهي

 وم٤مًمرو٤م سمف رسم٤م ُمـ يمؾ وضمف: يًتٚمزم اًمرو٤م قمٜمف, ويتْمٛمٜمف سمال ري٥م.

سمٞمتف اًمٕم٤مُم٦م وأيْم٤م: وم٤مًمرو٤م سمف رسم٤م ُمتٕمٚمؼ سمذاشمف, وصٗم٤مشمف وأؾمامئف, ورسمق

واخل٤مص٦م, ومٝمق اًمرو٤م سمف ظم٤مًم٘م٤م وُمدسمرا, وآُمرا وٟم٤مهٞم٤م, وُمٚمٙم٤م, وُمٕمٓمٞم٤م وُم٤مٟمٕم٤م, 

وطمٙمام, وويمٞمال ووًمٞم٤م, وٟم٤مسا وُمٕمٞمٜم٤م, ويم٤مومٞم٤م وطمًٞم٤ٌم ورىمٞم٤ٌم, وُمٌتٚمٞم٤م وُمٕم٤مومٞم٤م, 

 وىم٤مسمْم٤م وسم٤مؾمٓم٤م, إمم همػم ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت رسمقسمٞمتف.
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ذا مل جيئ إٓ ٤مه, وهلوأُم٤م اًمرو٤م قمٜمف: ومٝمق رو٤م اًمٕمٌد سمام يٗمٕمٚمف سمف, ويٕمٓمٞمف إي

 ٹ ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژيم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ,ذم اًمثقاب واجلزاء

يم٘مقًمف  ,رو٤مه٤م قمٜمف عم٤م طمّمؾ هل٤م ُمـ يمراُمتفومٝمذا سم ,[27اًمٗمجر:] ژ ڤ ٹ

 ژ  ٹ   ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ ژشمٕم٤ممم: 

 [ .8اًمٌٞمٜم٦م:]

 واًمرو٤م سمف: أصؾ اًمرو٤م قمٜمف, واًمرو٤م قمٜمف: صمٛمرة اًمرو٤م سمف.

واًمرو٤م قمٜمف: ُمتٕمٚمؼ سمثقاسمف  ,سمف ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمفًم٦م: أن اًمرو٤م وه اعم٠ًم

ومل  ,ق ـمٕمؿ اإليامن سمٛمـ ريض سم٤مهلل رسم٤مقمٚمؼ ذو وأيْم٤م: وم٢من اًمٜمٌل  ,وضمزائف

ذاق ـمٕمؿ اإليامن ُمـ ريض سم٤مهلل رسم٤م, »: يٕمٚم٘مف سمٛمـ ريض قمٜمف, يمام ىم٤مل 

سمديٜمف اًمرو٤م سمف ىمريـ اًمرو٤م ومجٕمؾ  ,شرؾمقٓ وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤م, وسمٛمحٛمد 

 .اهـ(وهذه اًمثالصم٦م هل أصقل اإلؾمالم, اًمتل ٓ ي٘مقم إٓ هب٤م وقمٚمٞمٝم٤م ,وٟمٌٞمف

شمٜمٌٞمف: اؾمؿ اًمرب شمٕم٤ممم ُمـ إؾمامء اعمٗمردة, ويٙمقن ُمـ إؾمامء اعمريم٦ٌم  

, وإؾمامء اعمريم٦ٌم ُمـ أؾمامئف احلًٜمك سم٤مإلَج٤مع ژ ڀ پ ژيمام ذم هذه أي٦م 

 , واحلٛمد هلل."اًمرمحـ اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ذم أؾمامء وصٗم٤مت"يمام ٟم٘مٚمتف ذم 
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 ژ ھ  ھ ژ ؿقفف:

ُمٜم٤مؾم٦ٌم اعمجلء قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمًٌٛمٚم٦م وٟمْمٞمػ هٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م و شم٘مدم اًمٙمالم

  .هب٤م ذم هذا اعمقـمـ

شمٕم٤ممم سمٕمد رب اًمٕم٤معملم  : )ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: وصػ ٟمٗمًفىم٤مل اًمِمقيم٤مين

سم٤مًمرمحـ  سم٠مٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, ٕٟمف عم٤م يم٤من ذم اشمّم٤مومف سمرب اًمٕم٤معملم شمرهٞم٥م ىمرٟمف

اًمرطمٞمؿ عم٤م شمْمٛمـ ُمـ اًمؽمهمٞم٥م, ًمٞمجٛمع ذم صٗم٤مشمف سملم اًمره٦ٌم ُمٜمف واًمرهم٦ٌم إًمٞمف, 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ ومٞمٙمقن أقمقن قمغم ـم٤مقمتف وأُمٜمع, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ژ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژوىم٤مل:  ,[49احلجر: ] ژ ىئ ىئ

ًمق يٕمٚمؿ »ىم٤مل:  وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  ,[3هم٤مومر: ]

قمٜمد اهلل ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ُم٤م ـمٛمع ذم ضمٜمتف أطمد, وًمق يٕمٚمؿ اًمٙم٤مومر ُم٤م قمٜمد اهلل اعم١مُمـ ُم٤م 

 .( اهـشُمـ اًمرمح٦م ُم٤م ىمٜمط ُمـ ضمٜمتف أطمد

هذا ُمـ طمٞم٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم, وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م احلٛمد وم٢من هذا شمثٜمٞم٦م وشمٙمرار ًمف  

قمغم أًمقهٞمتف ًمٚمٕم٤ممل, ورسمقسمٞمتف ًمف صمؿ صمٜمك  وم٘مد شمْمٛمٜم٧م أي٦م إومم محد اهلل

 پ پ ژ إذا ىم٤مل اًمٕمٌد:», وىمد شم٘مدم ذم احلدي٨م: ٦م اهللاحلٛمد سمٌٞم٤من رمح

, ىم٤مل اهلل ژ ڀ ڀ ژ: ىم٤مل اهلل محدين قمٌدي, وإذا ىم٤مل ,ژ پ پ

 .شأصمٜمك قمكّم قمٌدي
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وحم٦ٌم  وم٤مًمثٜم٤مء هق احلٛمد إذا شمٙمرر, وومٞمٝم٤م سمٞم٤مٌن قمٔمٞمٌؿ ًمٗمْمؾ ذيمر اهلل 

ٕمٚمـ ؾمقاٌء يم٤من اهلل شمٕم٤ممم, ًمذًمؽ ومٞمتٕملم قمغم اًمٕمٌد أن يالزم ذيمر اهلل ذم اًمن واًم

ذم ذًمؽ اًمذيمر اًمقاضم٥م اًمذي ذقمف اهلل ذم اًمٕم٤ٌمدات, أو اًمذيمر اعمًتح٥م وهق 

اإلشمٞم٤من سم٤مٕدقمٞم٦م وإذيم٤مر ذم أوىم٤مت خمّمقص٦م أو ُمٓمٚم٘م٦م, وُمـ وص٤مي٤م رؾمقل 

 .شٓ يزال ًم٤ًمٟمؽ رـم٤ٌم سمذيمر اهلل» ىمقًمف: ًمٕمٌد اهلل سمـ سمن اهلل

ٛمجد, وم٤مٟمٔمر يمٞمػ واهلل شمٕم٤ممم حي٥م أن يٛمدح ويذيمر ويثٜمك قمٚمٞمف وي 

ومتجٞمده ًمف, وذم  ي٤ٌمهل اعمالئٙم٦م شمٕم٤ممم وخيؼمهؿ سمحٛمد قمٌده ًمف وصمٜم٤مؤه قمٚمٞمف

ٓ أطمد أهمػم ُمـ اهلل, » :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

وًمذًمؽ طمرم اًمٗمقاطمش ُم٤م فمٝمر وُم٤م سمٓمـ, وٓ أطمد أطم٥م إًمٞمف اعمدح ُمـ اهلل 

يٙمقن سم٠مؾمامئف  ُمدح اهلل, أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وشوًمذًمؽ ُمدح ٟمٗمًف

وصٗم٤مشمف إذ أهن٤م داًم٦م قمغم اعمدح اًمذي ٓ ٟم٘مص ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه, وُمتْمٛمٜم٦م 

 ًمّمٗم٤مت ُمدح ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه.

  ًمٞمس رء أٟمجك ُمـ قمذاب اهلل ُمـ ذيمر اهلل. وهلذا ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

ٔمؿ ومٛمـ أقم ,أؾم٤ٌمب رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده وٟمذيمر هٜم٤م ًمٗمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م قمـ

, وإومراده سمام جي٥م ًمف شمٚمؽ إؾم٤ٌمب سمؾ أقمٔمٛمٝم٤م قمغم اإلـمالق هلق شمقطمٞمد اهلل

, [٠32آل قمٛمران: ] ژ  جئ ی ی ی ی ژ: اهللىم٤مل 

إٟمٕم٤مم: ] ژ ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ژ :وىم٤مل
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 ۀ ڻ ڻ  ڻ       ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠55

 ڳ ڳ گ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[ 63إقمراف: ] ژ ہ ہ ۀ

  ې ۉ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم: [ 56اًمٜمقر: ] ژ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[٠١احلجرات: ] ژ ې ې

 َجٚم٦م وشمٗمّمٞمال, ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُمـ ذًمؽ اشم٤ٌمع ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل 

 ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ          ٹ ٹ  ٿژ

 ,[٠56إقمراف: ] ژ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

, شؽ اهللواًمِم٤مة إن رمحتٝم٤م رمح»: ٕيب رُمث٦م وُمٜمٝم٤م رمح٦م اًمٖمػم, ىم٤مل اًمٜمٌل

, إمم همػم شارمحقا ُمـ ذم إرض يرمحٙمؿ ُمـ ذم اًمًامء»: وىم٤مل رؾمقل اهلل

وًمٙمـ إؿم٤مرة إمم اًمتٕمٌد هلل سمام  سمًط ذًمؽ ُمـ أدًم٦م اًم٤ٌمب, وًمٞمس هذا ُمقـمـ

  يٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمرمحتف ًمٚمٕمٌد.
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 ژ  ٺ ٺ   ٺژ  ؿقفف:                      

 َؽ ٚمَ سمًٙمقن اًمالم, وُمَ  ِؽ ٚمْ وُمَ  ِؽ ٤مًمِ وُمَ  ِؽ ٚمِ ئ ُمَ رِ ىمُ : )ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ.

أقمؿ وأسمٚمغ ُمـ  ِؽ ٚمِ ؟ وم٘مٞمؾ إن ُمَ ِؽ ٤مًمِ أو ُمَ  ِؽ ٚمِ وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء أهيام أسمٚمغ ُمَ 

٤م, وٕن أُمر اعمٚمؽ ٟم٤مومذ قمغم ٙمً ٚمِ ُمَ  ٍؽ ٤مًمِ , وًمٞمس يمؾ ُمَ ٍؽ ٤مًمِ ُمَ  ٍؽ ٚمِ , إذ يمؾ ُمَ ِؽ ٤مًمِ ُمَ 

أسمق قمٌٞمد واعمؼمد ورضمحف اعم٤مًمؽ ذم ُمٚمٙمف طمتك ٓ يتٍمف إٓ سمتدسمػم اعمٚمؽ, ىم٤مًمف 

٤م ًمٚمٜم٤مس وهمػمهؿ, وم٤معم٤مًمؽ أسمٚمغ ٙمً ٤مًمِ أسمٚمغ ٕٟمف يٙمقن ُمَ  ِؽ ٤مًمِ وىمٞمؾ ُمَ  ,ياًمزخمنم

 شمٍموم٤م وأقمٔمؿ.

وُمٚمؽ أسمٚمغ ذم  ,ُم٤مًمٙم٤م أسمٚمغ ذم ُمدح اخل٤مًمؼ ُمـ ُمٚمؽوىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: إن 

ا ُمدح اعمخٚمقىملم ُمـ ُم٤مًمؽ, ٕن اعم٤مًمؽ ُمـ اعمخٚمقىملم ىمد يٙمقن همػم ُمٚمؽ, وإذ

 ًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب.واظمت٤مر هذا ا ,يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ُم٤مًمٙم٤م يم٤من ُمٚمٙم٤م

وم٤معم٤مًمؽ  ,أظمّمٞم٦م ٓ يقضمد ذم أظمر واحلؼ أن ًمٙمؾ واطمد ُمـ اًمقصٗملم ٟمقعُ 

ي٘مدر قمغم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف اعمٚمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت سمام هق ُم٤مًمؽ ًمف سم٤مًمٌٞمع واهل٦ٌم واًمٕمتؼ 

وٟمحقه٤م, واعمٚمؽ ي٘مدر قمغم ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف اعم٤مًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت اًمٕم٤مئدة إمم 

وم٤معم٤مًمؽ أىمقى ُمـ اعمٚمؽ ذم سمٕمض  ,ف ورقم٤مي٦م ُمّم٤مًمح اًمرقمٞم٦مشمدسمػم اعمٚمؽ وطمٞم٤مـمت

واًمٗمرق سملم اًمقصٗملم سم٤مًمٜم٦ًٌم  ,ٚمؽ أىمقى ُمـ اعم٤مًمؽ ذم سمٕمض إُمقرإُمقر, واعم

 .( اهـإمم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف أن اعمٚمؽ صٗم٦م ًمذاشمف, واعم٤مًمؽ صٗم٦م ًمٗمٕمٚمف
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وىمرأ  ژ ٺ   ٺ ڌ ژىمرأ سمٕمض اًم٘مراء: : )وىم٤مل  اسمـ يمثػم 

 صحٞمح ُمتقاشمر ذم اًمًٌع. ويمالمه٤م ژ ٺ ژ آظمرون:

 "ُمٚمٙمل يقم اًمديـ"وي٘م٤مل: ُمٚمٞمؽ أيْم٤م, وأؿمٌع ٟم٤مومع يمنة اًمٙم٤مف وم٘مرأ: 

وىمد رضمح يمال ُمـ اًم٘مراءشملم ُمرضمحقن ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك, ويمالمه٤م صحٞمح٦م 

    ېئ ژ: ٕهن٤م ىمراءة أهؾ احلرُملم وًم٘مقًمف: "ُمٚمؽ"طمًٜم٦م, ورضمح اًمزخمنمي 

ٜمٞمٗم٦م أٟمف وطمٙمل قمـ أيب طم, ژ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ ژوىمقًمف: , ژ ىئ   ىئ

 .ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل, وهذا ؿم٤مذ همري٥م ضمداقمغم أٟمف ومٕمؾ  "اًمديـ مَ قْ يَ  َؽ ٚمَ ُمَ "ىمرأ 

وىمد روى أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م همري٤ٌم طمٞم٨م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق  

سمـ اًمٗمْمؾ, قمـ أيب  ٕذرُمل, طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب قمـ قمديقمٌد اًمرمحـ ا

سمٙمر وقمٛمر وقمثامن  وأسم٤م اعمٓمرف, قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب: أٟمف سمٚمٖمف أن رؾمقل اهلل 

وأول ُمـ  ژ ٺ   ٺ ڌ ژوُمٕم٤موي٦م واسمٜمف يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م يم٤مٟمقا ي٘مرءون: 

ىمٚم٧م: ُمروان قمٜمده قمٚمؿ سمّمح٦م ُم٤م ىمرأه, مل يٓمٚمع قمٚمٞمف  ,ُمروان ژ ٺ ژأطمدث 

 اسمـ ؿمٝم٤مب, واهلل أقمٚمؿ.

يم٤من  وىمد روي ُمـ ـمرق ُمتٕمددة أورده٤م اسمـ ُمردويف أن رؾمقل اهلل 

 ٺ ٺ ژقذ ُمـ اعمٚمؽ, يمام ىم٤مل: وُم٤مًمؽ ُم٠مظم ,ژ ٺ   ٺ ڌ ژي٘مرؤه٤م: 

 ڍ  ڇ ڇ ژوىم٤مل:  ,[4١ُمريؿ: ]ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
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وُمٚمؽ: ُم٠مظمقذ ُمـ اعمٚمؽ يمام  ,[2 - ٠اًمٜم٤مس: ] ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۇئ ژوىم٤مل:  ,[٠6هم٤مومر: ] ژ  ی  ی  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئ ژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ک کک ک ڑ ڑ ژوىم٤مل:  ,[ 73إٟمٕم٤مم: ]ژ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

وختّمٞمص اعمٚمؽ سمٞمقم اًمديـ ٓ يٜمٗمٞمف  ,[26اًمٗمرىم٤من: ]ژ ڳ گ    گ  گ  گ

قمام قمداه, ٕٟمف ىمد شم٘مدم اإلظم٤ٌمر سم٠مٟمف رب اًمٕم٤معملم, وذًمؽ قم٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, 

وإٟمام أوٞمػ إمم يقم اًمديـ ٕٟمف ٓ يدقمل أطمد هٜم٤مًمؽ ؿمٞمئ٤م, وٓ يتٙمٚمؿ أطمد إٓ 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ژ سم٢مذٟمف, يمام ىم٤مل:

   ے ے ھ  ھ ھ ھ ژ٤ممم: وىم٤مل شمٕم ,[38اًمٜم٠ٌم: ] ژ ڎ ڌ

 ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ, وىم٤مل: [٠١8ـمف: ]ژ ۓ  ۓ

 [ .٠١5هقد: ] ژ ۋ ۋ

ي٘مقل: ٓ يٛمٚمؽ  ,ژ ٺ   ٺ ڌ ژوىم٤مل اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

ىم٤مل: ويقم اًمديـ يقم احل٤ًمب  ,ًمٞمقم ُمٕمف طمٙمام, يمٛمٚمٙمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤مأطمد ذم ذًمؽ ا

خػم وإن ذا ومنم, إٓ ُمـ ػما ومًمٚمخالئؼ, وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يديٜمٝمؿ سم٠مقمامهلؿ إن ظم

 ويمذًمؽ ىم٤مل همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمًٚمػ, وهق فم٤مهر. ,قمٗم٤م قمٜمف

 ژ ٺ   ٺ ڌ ژوطمٙمك اسمـ ضمرير قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ذه٥م إمم شمٗمًػم 

 أٟمف اًم٘م٤مدر قمغم إىم٤مُمتف, صمؿ ذع يْمٕمٗمف.
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, وأن يمال ُمـ اًم٘م٤مئٚملم هبذا ٤موم٤مة سملم هذا اًم٘مقل وُم٤م شم٘مدمواًمٔم٤مهر أٟمف ٓ ُمٜم

 ىمٌٚمف يٕمؽمف سمّمح٦م اًم٘مقل أظمر, وٓ يٜمٙمره, وًمٙمـ اًمًٞم٤مق أدل قمغم اعمٕمٜمك وسمام

واًم٘مقل  ,[26اًمٗمرىم٤من: ]ژ  ک ک ڑ ڑ ژإول ُمـ هذا, يمام ىم٤مل: 

 .(اهـواهلل أقمٚمؿ. ,[73: إٟمٕم٤مم] ژ وئ   ەئ ەئ ائ ژاًمث٤مين يِمٌف ىمقًمف: 

هق  ويم٤من اعمٚمؽ ,وعم٤م يم٤من يقم اًمديـ يقم اجلزاء سم٤مًمٕم٘م٤مب أو اًمثقاب 

ُمـ أـم٤مقمف ويذل ُمـ قمّم٤مه: ٟم٤مؾم٥م  ذي ي٠مُمر ويٜمٝمك ويٓم٤مع, وُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمزاًم

أن ي٠ميت سمف ُم٘مٞمدا هبذا اًمٞمقم, ُمع أٟمف ُمٚمؽ يقم اًمديـ وهمػم يقم اًمديـ, وهذا 

  ًم٦م قمغم َجٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل سم٤مًمٚمزوم.آؾمؿ ُمـ إؾمامء اًمدا

أن ُمـ أؾمامئف اعمٚمؽ وُمٕمٜمك : )"ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

٘مٞم٘مل صم٤مسم٧م ًمف ؾمٌح٤مٟمف سمٙمؾ وضمف وهذه اًمّمٗم٦م شمًتٚمزم ؾم٤مئر صٗم٤مت اعمٚمؽ احل

اًمٙمامل إذ ُمـ اعمح٤مل صمٌقت اعمٚمؽ احل٘مٞم٘مل اًمت٤مم عمـ ًمٞمس ًمف طمٞم٤مة وٓ ىمدرة وٓ 

 .(اهـإرادة وٓ ؾمٛمع وٓ سمٍم وٓ يمالم وٓ ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ي٘مقم سمف

إن طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمؽ إٟمام شمتؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء واعمٜمع : )"ـمريؼ اهلجرشملم"وىم٤مل ذم  

اإليمرام واإله٤مٟم٦م واإلصم٤مسم٦م واًمٕم٘مقسم٦م واًمٖمْم٥م واًمرو٤م واًمتقًمٞم٦م واًمٕمزل وإقمزاز و

 ژ ژ                ڈ     ڈ ڎ ژُمـ يٚمٞمؼ سمف اًمٕمز وإذٓل ُمـ يٚمٞمؼ سمف اًمذل, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ

 ے  ھ ھ ھھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             ٠86 
 

 [27 - 26آل قمٛمران: ] ژ ﮺  ﮹    ﮸﮷  ﮶﮵  ﮳﮴﮲  ۓ ۓ    ے

, [29اًمرمحـ: ] ژ ڱ ڱ ڳ ڳ     ڳ        ڳ گگ گ گ ک ک ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يٖمٗمر ذٟم٤ٌم ويٗمرج يمرسم٤م ويٙمِمػ همام ويٜمٍم ُمٔمٚمقُم٤م وي٠مظمذ فم٤معم٤م ويٗمؽ قم٤مٟمٞم٤م 

ويٖمٜمك وم٘مػما وجيؼم يمًػما ويِمٗمك ُمريْم٤م وي٘مٌؾ قمثرة ويًؽم قمقرة ويٕمز ذًمٞمال 

سم٠مظمرى ويداول إي٤مم سملم  يٕمٓمك ؾم٤مئال ويذه٥م سمدوًم٦م وي٠ميتزا وويذل قمزي

ىمدره٤م ىمٌؾ ظمٚمؼ  لُم٤م ويْمع آظمريـ يًقق اعم٘م٤مدير اًمتاًمٜم٤مس ويرومع أىمقا

اًمًٛمقات وإرض سمخٛمًلم أًمػ قم٤مم إمم ُمقاىمٞمتٝم٤م ومال يت٘مدم رء ُمٜمٝم٤م قمـ 

 وىمتف وٓ يت٠مظمر, سمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م ىمد أطمّم٤مه يمام أطمّم٤مه يمت٤مسمف وضمرى سمف ىمٚمٛمف وٟمٗمذ

اعمامًمؽ يمٚمٝم٤م وطمده شمٍمف ُمٚمؽ  ٙمٛمف وؾمٌؼ سمف قمٚمٛمف, ومٝمق اعمتٍمف ذمومٞمف طم

وٓ يٕم٤مروف ومٞمف  ُمٚمٙمف ُمٜم٤مزع قم٤مدل رطمٞمؿ شم٤مم اعمٚمؽ ٓ يٜم٤مزقمف ذمىم٤مدر ىم٤مهر 

اعمٛمٚمٙم٦م دائر سملم اًمٕمدل واإلطم٤ًمن واحلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م  ُمٕم٤مرض, ومتٍمومف ذم

 .(اهـواًمرمح٦م ومال خيرج شمٍمومف قمـ ذًمؽ

ژ  ۈ ۆ ۆ ۇ ژ ل شمٕم٤ممم:, ىم٤موهق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ احلؼ 

 جس مخ حخ جخ مح ژ , وًمف اعمٚمؽ اعمٓمٚمؼ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:[٠٠6اعم١مُمٜمقن: ]

, وأي٤مت اًمدآت قمغم قمٛمقم ُمٚمٙمف [٠2١اعم٤مئدة: ] ژ  خض حض جض        مص حص  مس حسخس

يمثػمة, وذم احلدي٨م ُم٤م يقاومؼ ُم٤م شمْمٛمٜمتف هذه أي٦م, ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ 

هلل يٓمقي اًمًٛمقات يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٞمٛمٞمٜمف, إن ا»: ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل  قمٛمر
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, وُم٤م ضم٤مء ذم شوي٠مظمذ إرض سمٞمده إظمرى, صمؿ هيزهـ وي٘مقل أٟم٤م اعمٚمؽ أٟم٤م اعمٚمؽ

سمٕمض رواي٤مت ُمًٚمؿ أٟمف ي٠مظمذ إرض سمِمامًمف ٓ يث٧ٌم : سمؾ هل زي٤مدة ُمٜمٙمرة 

زاده٤م قمٛمر سمـ محزة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري: وهق وٕمٞمػ, واًمث٤مسم٧م يمام ذم 

, واهلل أقمٚمؿ, شويمٚمت٤م يديف يٛملم» قمٜمد ُمًٚمؿ: هلل سمـ قمٛمروطمدي٨م قمٌد ا

 ژ ۇئ ۇئ وئ ژ وصٗم٦م اًمٞمديـ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م اخلؼمي٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

, ويم٤من [75ص: ]ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[64اعم٤مئدة: ]

 .شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده»:ُمـ طمٚمػ رؾمقل اهلل
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 ژ ڦ  ڦ ژ ؿقفف:

ُم٦م, ومٝمق يقم اجلزاء و اعمقاوم٤مة قمغم إقمامل, وىمد ومنت اعمراد سمف يقم اًم٘مٞم٤م 

  آي٤مت ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر.هذا اًمٞمقم 

ُمـ اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ًمٕم٤ٌمده يمام يقم اجلزاء  ژ ڦ  ڦ ژىم٤مل اًمِمقيم٤مين: )و

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ژ ىم٤مل:

 .اهـ([٠9 - ٠7آٟمٗمٓم٤مر: ] ژ  ﮳ ﮲ ۓ

ٞمقم اًمديـ ٓ يٜمٗمٞمف قمام قمداه, ٕٟمف وختّمٞمص اعمٚمؽ سم: )ىم٤مل اسمـ يمثػم 

ىمد شم٘مدم اإلظم٤ٌمر سم٠مٟمف رب اًمٕم٤معملم, وذًمؽ قم٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, وإٟمام أوٞمػ 

إمم يقم اًمديـ ٕٟمف ٓ يدقمل أطمد هٜم٤مًمؽ ؿمٞمئ٤م, وٓ يتٙمٚمؿ أطمد إٓ سم٢مذٟمف, يمام 

 ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ژىم٤مل: 

 ژ ۓ  ۓ   ے ے ھ  ھ ھ ھ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[38اًمٜم٠ٌم: ]

 ژ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ, وىم٤مل: [٠١8ـمف: ]

 [ .٠١5هقد: ]

ي٘مقل: ٓ يٛمٚمؽ أطمد  ژ ٺ   ٺ ٺ ژوىم٤مل اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

ىم٤مل: ويقم اًمديـ يقم احل٤ًمب  ,ًمٞمقم ُمٕمف طمٙمام, يمٛمٚمٙمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤مذم ذًمؽ ا
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, إٓ ُمـ خػم وإن ذا ومنمًمٚمخالئؼ, وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يديٜمٝمؿ سم٠مقمامهلؿ إن ظمػما وم

 ويمذًمؽ ىم٤مل همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمًٚمػ, وهق فم٤مهر. ,قمٗم٤م قمٜمف

 ژ ٺ   ٺ ٺ ژوطمٙمك اسمـ ضمرير قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ذه٥م إمم شمٗمًػم 

 أٟمف اًم٘م٤مدر قمغم إىم٤مُمتف, صمؿ ذع يْمٕمٗمف.

, وأن يمال ُمـ اًم٘م٤مئٚملم هبذا  ُمٜم٤موم٤مة سملم هذا اًم٘مقل وُم٤م شم٘مدمواًمٔم٤مهر أٟمف ٓ

ًم٘مقل أظمر, وٓ يٜمٙمره, وًمٙمـ اًمًٞم٤مق أدل قمغم اعمٕمٜمك وسمام ىمٌٚمف يٕمؽمف سمّمح٦م ا

واًم٘مقل  ,[26اًمٗمرىم٤من: ]ژ  ک ک ڑ ڑ ژإول ُمـ هذا, يمام ىم٤مل: 

 .اهـ([73إٟمٕم٤مم: ]ژ  وئ   ەئ ەئ ائ ژاًمث٤مين يِمٌف ىمقًمف: 

اًمٞمقم: قم٤ٌمرة قمـ وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر إمم وىم٧م : )ىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

إمم وىم٧م اؾمت٘مرار أهؾ اًمداريـ همروب اًمِمٛمس, وم٤مؾمتٕمػم ومٞمام سملم ُمٌتدأ اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 چ چ چ ژ ومٞمٝمام. وىمد يٓمٚمؼ اًمٞمقم قمغم اًم٤ًمقم٦م ُمٜمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

وَجع يقم أي٤مم, وأصٚمف أيقام وم٠مدهمؿ, ورسمام قمؼموا قمـ ,[3اعم٤مئدة: ] ژ ڇ

 ىم٤مل اًمراضمز:  ,يقم أيقم, يمام ي٘م٤مل: ًمٞمٚم٦م ًمٞمالء اًمِمدة سم٤مًمٞمقم, ي٘م٤مل:

 عؿ أخق اهلقجاء يف افققم افقؿل ك                                  

وهق ُم٘مٚمقب ُمٜمف, أظمر اًمقاو وىمدم اعمٞمؿ صمؿ ىمٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مء طمٞم٨م ص٤مرت 

  .ـمروم٤م, يمام ىم٤مًمقا: أدل ذم َجع دًمق
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اًمديـ: اجلزاء قمغم إقمامل واحل٤ًمب هب٤م, يمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس واسمـ و

, ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف ُمًٕمقد واسمـ ضمري٩م وىمت٤مدة وهمػمهؿ, وروي قمـ اًمٜمٌل 

 أي طم٤ًمهبؿ. [:25اًمٜمقر: ]ژ﮲  ۓ ۓ ے ے ژ ٤ممم:شمٕم

 ۅ ۋ    ۋ ژ و ,[٠7هم٤مومر: ]ژ  پ ٻ ٻ          ٻ ٻ ٱ ژ وىم٤مل: 

أي  [:53اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ڀ ڀ  ڀ ژ وىم٤مل:[,  28اجل٤مصمٞم٦م: ] ژ ۉ ۉ          ۅ

  وىم٤مل ًمٌٞمد: ,جمزيقن حم٤مؾمٌقن

 ـام هق دائـيدان افػتك يقما              حصادك يقما ما زرظت وإكام        

 آظمر:وىم٤مل 

 ودكاهؿ مثؾ ما يؼرضقكا              إذا ما رمقكا رمقـاهؿ                     

 آظمر:وىم٤مل 

 واظؾؿ بلن ـام تديـ تدان              أن مؾؽؽ زائؾ واظؾؿ يؼقـا         

يتف, زَ يٜم٤م )سمٙمنه٤م( ضَم ودِ  ,يٜم٤م )سمٗمتح اًمدال(ٟمتف سمٗمٕمٚمف دَ وطمٙمك أهؾ اًمٚمٖم٦م: دِ 

اًمٙمٞمس ُمـ دان »ف اًمدي٤من ذم صٗم٦م اًمرب شمٕم٤ممم أي اعمج٤مزي, وذم احلدي٨م: وُمٜم

 أي طم٤مؾم٥م.  :شٟمٗمًف

 روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤م, وُمٜمف ىمقل ـمروم٦م: ,وىمٞمؾ: اًم٘مْم٤مء

 حربا فديـؽ مـ مرض ظذ جدها             معبد فعؿرك ما ـاكت محقفة    
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ىمقل قمٛمرو سمـ  يـ أيْم٤م: اًمٓم٤مقم٦م, وُمٜمفواًمدِّ  ,وُمٕم٤مين هذه اًمثالصم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م

 يمٚمثقم:

 ظصقـا ادؾؽ ؾقفا أن كديـا             وأيام فـا ؽر ضقال                      

ومٕمغم هذا هق ًمٗمظ ُمِمؽمك وهل: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون ىم٤مل صمٕمٚم٥م: دان اًمرضمؾ 

ل, ودان إذا ىمٝمر, ومٝمق ُمـ إذا أـم٤مع, ودان إذا قمَم, ودان إذا قمز, ودان إذا ذ

  اًمٕم٤مدة واًمِم٠من, يمام ىم٤مل:ويٓمٚمؼ اًمديـ قمغم ,إوداد

 ـديـؽ مـ أم احلقيرث ؿبؾفا                                   

 وىم٤مل اعمث٘م٥م يذيمر ٟم٤مىمتف :

 أهذا ديـف أبدا وديـل                تؼقل إذا درأت هلا وضقـل           

 ىم٤مل زهػم: ,واًمديـ: ؾمػمة اعمٚمؽ

 يف ديـ ظؿرو وحافت بقــا ؾدك              فئـ حؾؾت بجق يف بـل أشد      

 وأٟمِمد: ,واًمديـ: اًمداء, قمـ اًمٚمحٞم٤مين ,أراد ذم ُمقوع ـم٤مقم٦م قمٛمرو

 .اهـ ( يا ديـ ؿؾبؽ مـ شؾؿك وؿد ديـا                                         

يم٠مٟمف  ويقم اًمديـ هق اًمٞمقم أظمر اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف جمٚمٞم٤م ًمف طمتك 

  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ رأي اًمٕملم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ
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  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ    ڤ  ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ         ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ     چ

 ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک       ک  ک ک  ڑ ڑ    ژ ژ

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱ ژ :٤مل اهلل, وىم[آٟمٗمٓم٤مر] ژ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

 ڦ ڦ  ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ  ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ چ     چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠4 - ٠اًمتٙمقير: ] ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ

 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ

  ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ

 ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

, [اًم٘م٤مرقم٦م] ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ

, وىم٤مل [3 - ٠احل٤مىم٦م: ] ژ﮸   ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳      ﮲ ۓ ۓ      ے ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

﮷  ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲  ۓ   ۓ ے                ے ھ ھ  ھ  ھ ہ ژ شمٕم٤ممم:

 پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[33ًم٘مامن: ]ژ  ﮺ ﮹ ﮸

 ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2 - ٠احل٩م: ] ژ ڄ  ڦ ڦ ڦ

   ڦ ڦ ڦ ڦ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[5٠يس: ] ژ ې     ې ې  ې ۉ ۉ

 ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ    ڄ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

إمم همػم ذًمؽ  ,[٠8 - ٠3احل٤مىم٦م: ] ژ ڳ ڳ    گ گ گ گ ک ک  ک

 ح٦م.ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞم

واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر أطمد إريم٤من اًمًت٦م اًمذي شمْمٛمٜمف طمدي٨م  

إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ  ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل قمٛمر

اإلؾمالم أن شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا : »اإلؾمالم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

٧م إن , وشم٘مٞمؿ اًمّمالة, وشم١ميت اًمزيم٤مة, وشمّمقم رُمْم٤من, وحت٩م اًمٌٞمرؾمقل اهلل 

, ىم٤مل: صدىم٧م, ىم٤مل: ومٕمجٌٜم٤م ًمف ي٠ًمًمف, ويّمدىمف, ىم٤مل: ش اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمٌٞمال

أن شم١مُمـ سم٤مهلل, وُمالئٙمتف, ويمتٌف, ورؾمٚمف, واًمٞمقم »وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن, ىم٤مل: 

, أظمرضمف ُمًٚمؿ, وذم طمدي٨م أيب هريرة: شأظمر, وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

م أظمر اإليامن سمام ذم اًم٘مؼم , ويدظمؾ ذم اإليامن سم٤مًمٞمقشوشم١مُمـ سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت»

وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم اإليامن ُمـ حلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م 

 ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذي اُمتدح اهلل شمٕم٤ممم أهٚمف, وم٘م٤مل:
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 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

رف ُم٤م يتٕمٚمؼ , ويتٕملم قمغم اعمًٚمؿ أن يٕم[5 - 3اًمٌ٘مرة: ] ژ  چ چ چ  ڃ

سمذًمؽ اًمٞمقم طمٞم٨م وأن اعمٌتدقم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ممـ ؾم٤مر قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم 

 ڑ ژ :اًم٤ٌمـمؾ يٜمٙمرون أيمثر اعمٕمت٘مدات اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٞم٤مة إظمروي٦م, ىم٤مل اهلل

اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڳ ڳ   گ گ  گ گ ک ک ک ک     ڑ

 ُم٤م ي٘مقًمف ومٞمٜمٙمرون قمذاب اًم٘مؼم ُمع شمقاشمر إدًم٦م سمثٌقشمف, وًمق مل يٙمـ إٓ, [٠36

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ وُمـ قمذاب »اعمًٚمٛمقن ذم دسمر اًمتِمٝمد 

, وىمٌؾ ذًمؽ ىمقل اهللشاًم٘مؼم وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں  ں ژ ذم ؿم٠من ىمقم ومرقمقن: 

قمـ قمذاب  , وم٠مظمؼم اهلل[46هم٤مومر: ] ژ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ

ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م, وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يٓمقل ذيمره٤م, وزم سمحٛمد  يٛمر سمف آل ومرقمقن ىمٌؾ

اهلل ُم١مًمػ ُمًت٘مؾ ذم ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف, ومم٤م يٜمٙمره ه١مٓء اعمتٝمقيم٦م احلٞم٤مرى ُم٤م 

 پ ژ :,ذم ذًمؽ اًمٞمقم, ُمع ُم٤م دل قمٚمٞمف ىمقل اهلل يتٕمٚمؼ سم٢مصم٤ٌمت رؤي٦م اهلل

 ٻ ٻژ :, وىمقل اهلل[23 – 22اًم٘مٞم٤مُم٦م: ] ژ ٺ       ٺ ٺ     ڀ  ڀ   ڀ   ڀ

اًمزي٤مدة سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف  وىمد ومن رؾمقل اهلل ,[26يقٟمس: ]ژ  ٻ ٻ

 ے ژ :, وىم٤مل اهللاهلل شمٕم٤ممم, يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م صٝمٞم٥م

ژ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[اعمٓمٗمٗملم] ژ ﮲     ۓ ۓ
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هؾ »:ىم٤مل رؾمقل اهلل وذم طمدي٨م أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد, [44إطمزاب: ]

ي٤م رؾمقل  , ىم٤مًمقا: ٓش ؾمح٤مب دوهن٤ماًمٔمٝمػمة ًمٞمس ذم اًمِمٛمس  شمْم٤مرون ذم رؤي٦م

: وم٢مٟمٙمؿ ىم٤مًمقا: ٓ, ىم٤ملش : وهؾ شمْم٤مرون ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر», ىم٤مل اهلل

شمروٟمف يمذًمؽ, وذيمر احلدي٨م, واحلدي٨م خمرج سمٓمقًمف ذم اًمّمحٞمحلم, وىمد 

يٙمٗمل شمٙمٚمٛم٧م سمحٛمد اهلل قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م قمـ هذه وقم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م سمام 

 دار اًم٘مرار.ؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمٚمج٤ٌمر ذم اعمحنم وريِمٗمل إن ؿم٤مء اهلل ذم يمت٤مب و

ويٜمٙمرون احلقض واعمٞمزان واًمٍماط ويمؾ ذًمؽ قمٚمٞمف أدًمتف اعمتقاشمرة ُمـ  

, وومنه [اًمٙمقصمر] ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ژ :اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ىم٤مل اهلل

ىم٤مل:  ,شأشمدرون ُم٤م اًمٙمقصمر؟» قمٜمد ُمًٚمؿ يمام ذم طمدي٨م أٟمس ورؾمقًمف

, قمٚمٞمف ظمػم يمثػم, وهق وم٢مٟمف هنر وقمدٟمٞمف ريب» اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ, ىم٤مل:وم٘مٚمٜم٤م 

قمدد اًمٜمجقم, ومٞمختٚم٩م اًمٕمٌد ُمٜمٝمؿ  طمقض شمرد قمٚمٞمف أُمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م آٟمٞمتف

, وإطم٤مدي٨م ذم شوم٠مىمقل: رب إٟمف ُمـ أُمتل, ومٞم٘مقل: ُم٤م شمدري ُم٤م أطمدث سمٕمدك

ًمؽ ذم اًمٗمتح, ؿم٠مٟمف ُمتقاشمرة رواه٤م أيمثر ُمـ صمامٟملم صح٤مسمٞم٤م, يمام ذيمر احل٤مومظ ذ

 وًمٌ٘مّل سمـ خمٚمد ضمزء ذم أطم٤مدي٨م احلقض, وىمٞمؾ ؿمٕمرا ذم ذًمؽ :

 ومـ بـك هلل بقتا واحتسب               تر حديث مـ ـذبامما تق 

 اظة واحلقض              ومسح خػغ وهذي بعضــورؤية صػ  
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 ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ     ڤ ڤ ژواعمٞمزان ىم٤مل اهلل ذم ؿم٠مٟمف

اًمٙمٝمػ: ] ژ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:, و[47إٟمٌٞم٤مء: ]ژ  ڄ

 ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[٠١5

 - ٠١2اعم١مُمٜمقن: ] ژ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

وهق ُمٞمزان واطمد ًمف يمٗمت٤من, ومٗمل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ  ,[٠١3

خيٚمص رضمال ُمـ أُمتل قمغم »:قمٜمد اًمؽمُمذي ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٕم٤مص

٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٜمنم قمٚمٞمف شمًٕم٦م وشمًٕملم ؾمجال يمؾ ؾمجؾ ُمثؾ ُمد رءوس اخلالئؼ يقم اًم

اًمٌٍم, صمؿ ي٘مقل: أشمٜمٙمر ُمـ هذا ؿمٞمئ٤م؟ أفمٚمٛمؽ يمتٌتل احل٤مومٔمقن؟ ومٞم٘مقل: ٓ ي٤م 

رب, ومٞم٘مقل: أومٚمؽ قمذر؟ ومٞم٘مقل: ٓ ي٤م رب, ومٞم٘مقل: سمغم إن ًمؽ قمٜمدٟم٤م طمًٜم٦م, 

أن  وم٢مٟمف ٓ فمٚمؿ قمٚمٞمؽ اًمٞمقم, ومتخرج سمٓم٤مىم٦م ومٞمٝم٤م: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد

 حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف, ومٞم٘مقل: اطمي وزٟمؽ, ومٞم٘مقل: ي٤م رب ُم٤م هذه اًمٌٓم٤مىم٦م ُمع

ومتقوع اًمًجالت ذم يمٗم٦م واًمٌٓم٤مىم٦م  هذه اًمًجالت, وم٘م٤مل: إٟمؽ ٓ شمٔمٚمؿ, ىم٤مل:

 شذم يمٗم٦م, ومٓم٤مؿم٧م اًمًجالت وصم٘مٚم٧م اًمٌٓم٤مىم٦م, ومال يث٘مؾ ُمع اؾمؿ اهلل رء

 احلدي٨م, وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة.

ذم أهؾ  عمٌتدقم٦م أهنؿ يٜمٙمرون ؿمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهللوُمـ قمجٞم٥م ومتٜم٦م ا 

, ُمع شمقاشمر إدًم٦م ذم صمٌقهت٤م, وىمد صح قمـ رؾمقل اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُم٦م حمٛمد

, أظمرضمف شؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل» ُمـ ـمرق يمثػمة ىمقًمف: اهلل
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ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  , وقمٜمد أمحد قمـ أيب ُمقؾمك اًمؽمُمذي وهمػمه قمـ أٟمس

ٟمّمػ أُمتل اجلٜم٦م وسملم اًمِمٗم٤مقم٦م وم٤مظمؽمت ظمػمت سملم أن يدظمؾ » :اهلل

اًمِمٗم٤مقم٦م: ٕهن٤م أقمؿ وأيمٗمك, أشمروهن٤م ًمٚمٛمت٘ملم؟ ٓ: وًمٙمٜمٝم٤م ًمٚمٛمذٟمٌلم اخل٤مـمئلم 

جيٛمع اهلل » ىم٤مل: , وُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أٟمسشاعمتٚمقصملم

 -وىم٤مل اسمـ قمٌٞمد: ومٞمٚمٝمٛمقن ًمذًمؽ  -اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٝمتٛمقن ًمذًمؽ 

قمغم رسمٜم٤م طمتك يرحيٜم٤م ُمـ ُمٙم٤مٟمٜم٤م هذا, ىم٤مل: ومٞم٠مشمقن آدم ومٞم٘مقًمقن: ًمق اؾمتِمٗمٕمٜم٤م 

, ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧م آدم, أسمق اخلٚمؼ, ظمٚم٘مؽ اهلل سمٞمده, وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف, 

وأُمر اعمالئٙم٦م ومًجدوا ًمؽ, اؿمٗمع ًمٜم٤م قمٜمد رسمؽ طمتك يرحيٜم٤م ُمـ ُمٙم٤مٟمٜم٤م هذا, 

ـ ومٞم٘مقل: ًم٧ًم هٜم٤ميمؿ, ومٞمذيمر ظمٓمٞمئتف اًمتل أص٤مب, ومٞمًتحٞمل رسمف ُمٜمٝم٤م, وًمٙم

, ومٞم٘مقل: ًم٧ًم هٜم٤ميمؿ, , ىم٤مل: ومٞم٠مشمقن ٟمقطم٤م ٟمقطم٤م أول رؾمقل سمٕمثف اهللائتقا 

اًمذي  ومٞمذيمر ظمٓمٞمئتف اًمتل أص٤مب, ومٞمًتحٞمل رسمف ُمٜمٝم٤م, وًمٙمـ ائتقا إسمراهٞمؿ 

, ومٞم٘مقل: ًم٧ًم هٜم٤ميمؿ, ويذيمر ظمٓمٞمئتف اًمتل اختذه اهلل ظمٚمٞمال, ومٞم٠مشمقن إسمراهٞمؿ 

, اًمذي يمٚمٛمف اهلل وأقمٓم٤مه أص٤مب, ومٞمًتحٞمل رسمف ُمٜمٝم٤م, وًمٙمـ ائتقا ُمقؾمك 

, ومٞم٘مقل: ًم٧ًم هٜم٤ميمؿ, ويذيمر ظمٓمٞمئتف اًمتل اًمتقراة, ىم٤مل: ومٞم٠مشمقن ُمقؾمك 

أص٤مب, ومٞمًتحٞمل رسمف ُمٜمٝم٤م, وًمٙمـ ائتقا قمٞمًك روح اهلل ويمٚمٛمتف, ومٞم٠مشمقن قمٞمًك 

همٗمر ًمف قمٌدا ىمد  روح اهلل ويمٚمٛمتف, ومٞم٘مقل: ًم٧ًم هٜم٤ميمؿ, وًمٙمـ ائتقا حمٛمدا 

: ومٞم٠مشمقين وم٠مؾمت٠مذن قمغم ريب, : ىم٤مل رؾمقل اهلل , ىم٤ملُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر

ومٞم١مذن زم, وم٢مذا أٟم٤م رأيتف وىمٕم٧م ؾم٤مضمدا, ومٞمدقمٜمل ُم٤م ؿم٤مء اهلل, ومٞم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد, 
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ارومع رأؾمؽ, ىمؾ شمًٛمع, ؾمؾ شمٕمٓمف, اؿمٗمع شمِمٗمع, وم٠مرومع رأد, وم٠ممحد ريب 

سمتحٛمٞمد يٕمٚمٛمٜمٞمف ريب, صمؿ أؿمٗمع ومٞمحد زم طمدا, وم٠مظمرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر, وأدظمٚمٝمؿ 

أقمقد وم٠مىمع ؾم٤مضمدا, ومٞمدقمٜمل ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يدقمٜمل, صمؿ ي٘م٤مل: ارومع ي٤م اجلٜم٦م, صمؿ 

حمٛمد, ىمؾ شمًٛمع, ؾمؾ شمٕمٓمف, اؿمٗمع شمِمٗمع, وم٠مرومع رأد, وم٠ممحد ريب سمتحٛمٞمد 

ىم٤مل: ومال  - وم٠مظمرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر وأدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م يٕمٚمٛمٜمٞمف, صمؿ أؿمٗمع ومٞمحد زم طمدا,

ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمـ طمًٌف وم٠مىمقل: ي٤م رب, ُم٤م سم٘مل  ىم٤مل -ذم اًمث٤مًمث٦م أو ذم اًمراسمٕم٦م  أدري

 يمت٤مسم٤م ُم٤مشمٕم٤م ذم اًمِمٗم٤مقم٦م. , وًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾشقمٚمٞمف اخلٚمقداًم٘مرآن, أي وضم٥م 

وُمـ قمٔمٞمؿ سمالئٝمؿ زقمؿ اجلٝمٛمٞم٦م ومٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل, ُمع ُم٤م  

اًمٜم٤مر ٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمدا, وٓ ُمـ  اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمـ أن اجلٜم٦م وشمقاشمر سمف اعمٜم٘مقل 

عمًٚمٛمقن ُمـ أهنام ُمقضمقدشم٤من أن, اجلٜم٦م ذم شمٌٞمدان, وىمٌؾ ذًمؽ ُم٤م يٕمت٘مده ا

 اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وؾم٘مٗمٝم٤م قمرش اًمرمحـ, واًمٜم٤مر ذم إرض اًمًٗمغم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ژ ہ    ۀ     ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳژ

وقمٚمٞمقن ذم اًمًامء »اًمٓمقيؾ وهمػمه  وذم طمدي٨م اًمؼماء, [2١ - ٠8اعمٓمٗمٗملم: ]

, وذم [7اعمٓمٗمٗملم: ] ژ پ پ ٻ  ٻ     ٻ ٻ ٱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:شاًم٤ًمسمٕم٦م

, وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اجلٜم٦م شؾمجلم ذم إرض اًمًٗمغم»أن  طمدي٨م اًمؼماء

 ژ      ىئ ىئ ژ, وىم٤مل ذم ؿم٠من اًمٜم٤مر [ ٠33آل قمٛمران: ] ژ ڀ ڀژ

عم٤م ظمٚمؼ اهلل » قمٜمد أمحد وهمػمه: , وذم طمدي٨م أيب هريرة [٠3٠آل قمٛمران: ]
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ًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أقمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ومج٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, أرؾمؾ ضمؼميؾ, ىم٤مل: اٟمٔمر إ

ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أقمد اهلل ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ومرضمع إًمٞمف, وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ٓ يًٛمع هب٤م 

أطمد إٓ دظمٚمٝم٤م, وم٠مُمر هب٤م ومحج٧ٌم سم٤معمٙم٤مره, ىم٤مل: ارضمع إًمٞمٝم٤م وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م 

إًمٞمف,  أقمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ىم٤مل: ومرضمع إًمٞمٝم٤م وم٢مذا هل ىمد طمج٧ٌم سم٤معمٙم٤مره, ومرضمع

وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ىمد ظمِمٞم٧م أن ٓ يدظمٚمٝم٤م أطمد, ىم٤مل: اذه٥م إمم اًمٜم٤مر وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م 

وإمم ُم٤م أقمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ومج٤مءه٤م ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أقمد ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, وم٢مذا 

هل يريم٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م, ومرضمع, وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ٓ يًٛمع هب٤م أطمد ومٞمدظمٚمٝم٤م, 

وقمزشمؽ, ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن ٓ يٜمجق وم٠مُمر هب٤م ومحٗم٧م سم٤مًمِمٝمقات, ومرضمع إًمٞمف, ىم٤مل: 

 .شُمٜمٝم٤م أطمد إٓ دظمٚمٝم٤م

, وأُم٤م شٜم٦م واًمٜم٤مررأي٧م اجل» :وذم طمدي٨م اًمٙمًقف ي٘مقل رؾمقل اهلل 

 ۅ ژ , وىمقًمف :ژ ھ ھ ھ ژ أدًم٦م اخلٚمقد ومٙمؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

, وذم اًمًٜم٦م طمدي٨م ژ ے ھ ھ  ھ ژ , وىمقًمف:ژ ې ې ۉ ۉ

سم٤معمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, يم٠مٟمف يمٌش  جي٤مء » :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أيب ؾمٕمٞمد

ومٞم٘م٤مل: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م هؾ شمٕمرومقن هذا؟ ومٞمنمئٌقن ويٜمٔمرون وي٘مقًمقن: , أُمٚمح

ٟمٕمؿ, هذا اعمقت, ىم٤مل: وي٘م٤مل: ي٤م أهؾ اًمٜم٤مر هؾ شمٕمرومقن هذا؟ ىم٤مل ومٞمنمئٌقن 

ويٜمٔمرون وي٘مقًمقن: ٟمٕمؿ, هذا اعمقت, ىم٤مل ومٞم١مُمر سمف ومٞمذسمح, ىم٤مل: صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م 

ىم٤مل: صمؿ ىمرأ رؾمقل  ,قت, وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ظمٚمقد ومال ُمقتأهؾ اجلٜم٦م ظمٚمقد ومال ُم
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, ش[39ُمريؿ: ]ژ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: اهلل 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ, إمم همػم ذًمؽ, وإٟمام ذيمرت هذا شمّمحٞمح٤م ًمٕم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم.

سم٠مؾمامئف  هق اًمتقؾمؾ إمم اهللو وذم هذه اًمًقرة سمٞم٤من اًمتقؾمؾ اعمنموع, 

ٕم٤مين اًمٌٚمٞمٖم٦م, ويمٞمػ يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾم٦ٌم, إذا شمقؾمؾ إمم اهللوصٗم٤مشمف وُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعم

سمحٛمده قمغم أًمقهٞمتف ورسمقسمٞمتف, وقمغم َجٞمع صٗم٤مت يمامًمف وٟمٕمقت ضمالًمف,  

اعمتْمٛمـ جلٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل, صمؿ سم٤مؾمؿ  إقمٔمؿسم٤مٓؾمؿ ويم٤من ذًمؽ سم٤مًمتقؾمؾ 

  اًمرب اًمدال قمغم آـمالع واإلطم٤مـم٦م وهمػم ذًمؽ, صمؿ صمٚم٨م سم٤مًمتقؾمؾ سم٤مؾمؿ اهلل

  ٿ ژ , اًمدال قمغم صٗم٦م اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:ژ ھ  ھژ

 ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ          ٹ ٹ

, وؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًمتقؾمؾ سم٤مًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م أو [٠56إقمراف: ] ژ ڄ ڄ

اعمٚمؽ اًمدال قمغم  اًمرمح٦م اخل٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم, صمؿ يم٤من اًمتقؾمؾ سمٕمد ذًمؽ سم٤مؾمٛمف

ز واإلذٓل, ومٙم٤من ذم هذه أي٤مت اعمج٤مزات واًمرومع واحلٗمظ واإلقمزااعمقاوم٤مة و

أقمٔمؿ اًمتٜم٤مؾمؼ واًمتٜم٤مؾم٥م, وهلذا إذا رضمٕم٧م إمم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ 

وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد:  » ىم٤مل: قمـ رسمف ومٞمام يرويف اًمٜمٌل قمـ أيب هريرة

 ڀژ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: محدين قمٌدي, وإذا ىم٤مل: ژ  پ پ پ پژ

, ومٙمؾ شژٺ   ٺ ٺ ژىم٤مل:  , ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أصمٜمك قمكم قمٌدي, وإذا ژ ڀ

إٓ أن اًمٗمرق سملم احلٛمد واًمثٜم٤مء  هذه إؾمامء واًمّمٗم٤مت داًم٦م قمغم محد اهلل
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واعمجد, ُمع أهن٤م يمٚمٝم٤م محد, وأن اًمثٜم٤مء شمٙمرار احلٛمد يمام شم٘مدم, واًمتٛمجٞمد هق 

             سم٠مؾمامء اًمٕمٔمٛم٦م, واحلٛمد هلل.  احلٛمد ًمٙمـ يٙمقن سمقصػ اهلل

, ژ ڦ  ڦ ڌ ژىمراءِة ُمـ ىمرأ ذًمؽ: ومت٠مويؾ : )ىم٤مل اسمـ ضمرير 

أن هلل اعمُْٚمؽ يقم اًمديـ ظم٤مًمًّم٤م دون َجٞمع ظمٚم٘مف, اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م 

ُمٚمقيًم٤م ضم٤ٌمسمرة يٜم٤مزقمقٟمف اعمٚمؽ, ويداومٕمقٟمف آٟمٗمراَد سم٤مًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م واًمًٚمٓم٤من 

َٖمرة إِذًّم٦م, وأّن ًمف  ُمـ ُدوهنؿ,  -واجلؼمي٦م وم٠مي٘مٜمقا سمٚم٘م٤مء اهلل يقم اًمديـ أهنؿ اًمّمَّ

اعمُٚمؽ واًمٙمؼمي٤مء, واًمٕمزة واًمٌٝم٤مء, يمام ىم٤مل ضمّؾ ذيمره وشم٘مدؾم٧م  -ودون همػمهؿ 

  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ     ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ ەئ ژأؾمامؤه ذم شمٜمزيٚمف: 

وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم ذيمره أٟمف اعمٜمٗمرد يقُمئذ سم٤معمُٚمؽ دون ُمٚمقك  ,[٠6هم٤مومر: ] ژ  ی  ی

ـْ ُمُ  ٚمٙمٝمؿ إمم ِذًّم٦م وَصٖم٤مر, وُمـ ُدٟمٞم٤مهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م, اًمذيـ ص٤مُروا يقم اًمّديـ ُم

 .(اهـاعمٕم٤مد إمم ظم٤ًمر

 إن»ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل : ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرةتتؿة 

 .شأظمٜمع اؾمؿ قمٜمد اهلل رضمؾ شمًٛمك ُمٚمؽ إُمالك, ٓ ُم٤مًمؽ إٓ اهلل

وعم٤م يم٤من اعمٚمؽ (: )34٠-2/34١) "زاد اعمٕم٤مد"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ؽ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ؾمقاه يم٤من أظمٜمع اؾمؿ, وأووٕمف قمٜمد اهلل, احلؼ هلل وطمده, وٓ ُمٚم

أي: ُمٚمؽ اعمٚمقك وؾمٚمٓم٤من اًمًالـملم, وم٢من ذًمؽ  شؿم٤مه٤من ؿم٤مه»وأهمْمٌف ًمف اؾمؿ 

 ًمٞمس ٕطمد همػم اهلل ومتًٛمٞم٦م همػمه هبذا ُمـ أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ, واهلل ٓ حي٥م اًم٤ٌمـمؾ.
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, وىم٤مل: ًمٞمس ىم٤ميض شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»وىمد أحلؼ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا 

٣م أُمرا وم٢مٟمام ي٘مقل ُمـ ي٘ميض احلؼ, وهق ظمػم اًمٗم٤مصٚملم اًمذي إذا ىم اًم٘مْم٤مة إٓ

ويكم هذا آؾمؿ ذم اًمٙمراه٦م واًم٘مٌح واًمٙمذب ؾمٞمد اًمٜم٤مس,  ,ًمف: يمـ ومٞمٙمقن

د وًمد آدم أٟم٤م ؾمٞم»ظم٤مص٦م يمام ىم٤مل:  وؾمٞمد اًمٙمؾ, وًمٞمس ذًمؽ إٓ ًمرؾمقل اهلل 

د اًمٜم٤مس, ومال جيقز ٕطمد ىمط أن ي٘مقل قمـ همػمه: إٟمف ؾمٞم ,شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ومخر

 .( اهـوؾمٞمد اًمٙمؾ, يمام ٓ جيقز أن ي٘مقل: إٟمف ؾمٞمد وًمد آدم

وىمٞمؾ يٚمتحؼ سمف (: )٠١/72٠) "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  

أيْم٤م ُمـ شمًٛمك سمٌمء ُمـ أؾمامء اهلل اخل٤مص٦م سمف يم٤مًمرمحـ واًم٘مدوس واجل٤ٌمر وهؾ 

يٚمتحؼ سمف ُمـ شمًٛمك ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أو طم٤ميمؿ احلٙم٤مم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ 

٘م٤مل اًمزخمنمي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم أي أقمدل احلٙم٤مم وأقمٚمٛمٝمؿ إذ ٓ وم

ومْمؾ حل٤ميمؿ قمغم همػمه إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمدل ىم٤مل ورب همريؼ ذم اجلٝمؾ واجلقر ُمـ 

ُم٘مٚمدي زُم٤مٟمٜم٤م ىمد ًم٘م٥م أىم٣م اًم٘مْم٤مة وُمٕمٜم٤مه أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم وم٤مقمتؼم واؾمتٕمؼم 

أن ٓ طمرج قمغم ُمـ  وشمٕم٘مٌف سمـ اعمٜمػم سمحدي٨م أىمْم٤ميمؿ قمكم ىم٤مل ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف

أـمٚمؼ قمغم ىم٤مض يٙمقن أقمدل اًم٘مْم٤مة أو أقمٚمٛمٝمؿ ذم زُم٤مٟمف أىم٣م اًم٘مْم٤مة أو يريد 

إىمٚمٞمٛمف أو سمٚمده صمؿ شمٙمٚمؿ ذم اًمٗمرق سملم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة وأىم٣م اًم٘مْم٤مة وذم 

اصٓمالطمٝمؿ قمغم أن إول ومقق اًمث٤مين وًمٞمس ُمـ همروٜم٤م هٜم٤م وىمد شمٕم٘م٥م يمالم 

ه اًمزخمنمي ُمـ اعمٜمع ورد ُم٤م اطمت٩م سمـ اعمٜمػم قمٚمؿ اًمديـ اًمٕمراىمل ومّمقب ُم٤م ذيمر

سمف ُمـ ىمْمٞم٦م قمكم سم٠من اًمتٗمْمٞمؾ ذم ذًمؽ وىمع ذم طمؼ ُمـ ظمقـم٥م سمف وُمـ يٚمتحؼ 
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هبؿ ومٚمٞمس ُم٤ًموي٤م إلـمالق اًمتٗمْمٞمؾ سم٤مًٕمػ واًمالم ىم٤مل وٓ خيٗمك ُم٤م ذم إـمالق 

ذًمؽ ُمـ اجلراءة وؾمقء إدب وٓ قمؼمة سم٘مقل ُمـ وزم اًم٘مْم٤مء ومٜمٕم٧م سمذًمؽ ومٚمذ 

 .( اهـقاز وم٢من احلؼ أطمؼ أن يتٌعذم ؾمٛمٕمف وم٤مطمت٤مل ذم اجل
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  يات بقان أكقاع افتقحقد افثالثةوتضؿـت هذه أ      

سم٠مومٕم٤مًمف: ويًٛمك سم٤مًمتقطمٞمد  إومراد اهلل شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وهق :إول

 ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ژ اًمٕمٚمٛمل, وهذا اًمتقطمٞمد ومٓمري, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

  .[٠١إسمراهٞمؿ: ]ژ  ۆ

ُمؿ يم٤مٟم٧م ُم٘مرة سم٤مًمّم٤مٟمع, وًمٙمـ شمٕمٌد وم٢من هم٤مًم٥م إ: )ىم٤مل اسمـ يمثػم

 .( اهـُمٕمف همػمه ُمـ اًمقؾم٤مئط اًمتل ئمٜمقهن٤م شمٜمٗمٕمٝمؿ أو شم٘مرهبؿ ُمـ اهلل زًمٗمك

ذم اًم٘مرآن  ومل يٜمٙمر اًمرسمقسمٞم٦م إٓ ؿمقاذ ُمـ اًمٌنمي٦م, وُمع ذًمؽ سمٞمٜمف اهلل 

سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومٞم٤م يم٤مومٞم٤م ُمزيال ًمٙمؾ ًمٌس وؿمؽ, وأًمزم ُمـ اقمت٘مده وآُمـ سمف أن ي٘مر 

٤مًمؼ اًمرازق اعم٤مًمؽ اعمدسمر هق اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة قمغم ُم٤م ي٠ميت, وٓ سم٤مًٕمقهٞم٦م: ٕن اخل

 جيقز أن شمٍمف إمم همػمه سمح٤مل.

 ڈ ڎ ڎ   ڌ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم ُم٘مررا هذا اًم٤ٌمب سمدًٓم٦م اخلٚمؼ واإلجي٤مد 

 ڳ    گ  گ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ

 مب خب حب  جب   يئ ىئ ژ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ,[54إقمراف: ] ژ ہ ہ

 حخ    جخ مح جح مج حج يث ىث        مث جث يت  ىت مت خت حت جت يب ىب

 ڳ ڳ          ڳ گ  گ گگ ک ک  ک ژ وىم٤مل: ,[٠2اًمٓمالق: ] ژ  جس مخ
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 ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ  ڱ ڱ ڳ

 ےے  ھ   ھ ھ  ھ ژ وىم٤مل: ,[63 - 62اًمزُمر: ] ژ ہ ۀ

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼    ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

                             

 ڃ ڃ ڄ ڄ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠٠ - ٠١ًم٘مامن: ] ژ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ ڃ

وىم٤مل  ,[3يقٟمس: ] ژ گ گ   گ کگ ک ک ک ڑڑ

 ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ شمٕم٤ممم:

آن , وإدًم٦م ذم اًم٘مر[٠وم٤مـمر: ] ژ ﮹ ﮸ ﮷        ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ

 قمغم أٟمف ظم٤مًمؼ اًمٕم٤ممل أيمثر ُمـ أن حتٍم وأؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر.

 ڑ    ڑ ژ ژ                ڈ     ڈ ڎ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤م رسمقسمٞمتف سمدًٓم٦م اعمٚمؽ 

        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ژ پ پ        پ پ      ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ ژ , وىم٤مل:[26آل قمٛمران: ] ژ ڻ  ڻ

 ڀ  ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[٠ اعمٚمؽ:]

 ائ ىائ ى   ې ې ژ , وىم٤مل:[٠ؾم٠ٌم: ] ژ ٿ ٿ    ٺ   ٺ ٺٺ

 ڭ   ڭ ڭ ۓ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2احلديد: ] ژ  ۆئ  ۆئ ۇئ         ۇئ وئ وئ ەئەئ

 ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ
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 ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې

 جئ ی         ی    ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ

 ٺ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[89 - 84اعم١مُمٜمقن: ] ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ

 ژ  ی  ی  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[4اًمٗم٤محت٦م: ] ژ  ٺ ٺ   ٺ

, ومٝمق اعم٤مًمؽ واعمٚمؽ إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم قمٛمقم ُمٚمؽ اهلل [٠6هم٤مومر: ]

, , واعم٤مًمؽ طم٘م٤م هق اهلل شمٕم٤مممشمٕم٤ممم, وأن يمؾ ُمـ ُمٚمؽ ؿمٞمئ٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل ومٛمٚمٙمف ىم٤مس

   ﮲ ۓ ۓ   ے       ے  ھ ھ ھھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ,[٠7 - ٠5وم٤مـمر: ] ژ ﮽   ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸  ﮷   ﮶    ﮵ ﮴ ﮳

   ې ې ې   ې    ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ېئ ېئ ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ         ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ىائ ى

 . [3 - ٠احلديد: ] ژ  ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ

  ڻ ں ں ژ وؾمٗمٚمٞمف  وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمدًمال قمغم شمدسمػمه ًمٚمٕم٤ممل: قمٚمقّيف

             ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ   ائ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[54إقمراف: ]  ژڻ

 ەئ ائ ائ ى ى ې  ې ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [82يس: ] ژ  ۆئ

 ی ىئ  ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ ەئوئ

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [4١اًمروم: ] ژ ی

 ڤ ڤ ٹ     ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ  ڀ
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ

 ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ    چ

 ڳ گ گ گ گ ک ک  کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ۀ ڻ       ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ژ  ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ﮵ۇ ﮴  ﮳

 .[99 - 95إٟمٕم٤مم: ]

 ے ھ ھ ھ ہھ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژ ويدظمؾ ذم ذًمؽ ىمقًمف:

    ﯁ ﮿﯀  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶    ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ

 ڭ                          

 ٿ ٿ ژ , وىمقًمف:[255اًمٌ٘مرة: ] ژ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۇۆ    ۇ    ڭ ڭڭ

 ڃ ڄ          ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ        ٹ ٹ ٿ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ

 ڳ  ڳ گڳ     گ گ کگ ک ک ک ڑ        ڑ ژ ڈژ  ڈ ڎ ڎ

 ٴۇ  ۈ ۈ ژ , وىمقًمف:[3 - 2اًمرقمد: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ٱ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى
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 ڀٺ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ          ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڄ    ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 ژ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ,[٠9 - ٠4اًمٜمحؾ: ] ژ ڇ

 ,[4٠وم٤مـمر: ]ژ  ڳ ڳ گ  گ گ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[65احل٩م: ]

قمغم قم٤ٌمده ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ضمٕمٚمف هيدي ًمٚمتل هل  وهٙمذا يتٕمرف اهلل

, وذًمؽ ًمٕمٚمؿ أىمقم وإمم حت٘مٞمؼ هذا اًمتقطمٞمد ًمٞم١مدي إمم طمًـ اًمتقيمؾ قمؾ اهلل

 ژ ﮹   ﮸ ﮷ ﮶ ژ ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد, وأٟمف شمٕم٤ممم: ر هللاًمٕمٌد وشمٞم٘مٜمف أن إُم

 , وأٟمف ٓ يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًٛمقات وٓ ذم إرض.[٠6اًمؼموج: ]

 ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 چ چ  چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ       ڇ ڇڇ

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ , وىم٤مل:[82 - 8٠اًمٜمحؾ: ] ژ ڑ ڑ ژ

 ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ       ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ      ڍ ڇ ڇ

    ژ ڈ ڈ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[22يقٟمس: ] ژ گ گ    گ گ ک

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2١ - ٠9ٟمقح: ] ژ گ ک ک    ک ک ڑ  ڑ ژ
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 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ًمؽ اعمدسمر هلذا اًمٕم٤ممل قمٚمقّيف , ومٝمق شمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ اًمرازق اعم٤م[2١ًم٘مامن: ] ژ ٺ

 وؾمٗمٚمّٞمف.

, ىم٤مل اهلل سمٞمده اًمٜمٗمع واًمي هق اهللوُمٜمٝم٤م دًٓم٦م اًم٘مرآن قمغم أن اًمذي 

, [٠8يقٟمس: ] ژ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ شمٕم٤ممم:

ذم آي٤مت يمثػمات وم٢من اًمذي يٜمٗمع ويي وجيٚم٥م ويدومع وخيٗمض ويرومع هق اهلل

 ېئېئ      ېئ ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ , اعم٤مًمؽ هلذا اًمٕم٤ممل, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ىب مب خب جبحب يئ    ىئ مئ حئ جئ   ی      ی ی ی    ىئ ىئ ىئ

سمؾ إن اًمٙمٗم٤مر قمغم ُم٤م شم٘مدم مل يٙمقٟمقا خي٤مًمٗمقن ذم  ,[٠8 - ٠7إٟمٕم٤مم: ] ژ  يب

هق اعمتٗمرد   إصم٤ٌمت هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد, إذ ُمـ اعم٘مرر ذم يمؾ ومٓمرة أن اهلل

, ىمقل اعمٚمحديـ قمٚمقا يمٌػماقمـ  سمٛمٚمؽ هذا اًمٕم٤ممل واًمتٍمف ومٞمف: شمٕم٤ممم اهلل

  .[9اًمرقمد: ] ژ ک   کژ ومٝمق شمٕم٤ممم:

اًمذي هق أيمؼم ُمـ يمؾ رء,  ژکژ: )ىم٤مل اسمـ يمثػم

  .(أي: قمغم يمؾ رء: ژ کژ
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 ومًٌح٤من اهلل اًمذي ٓ يٕمجزه رء وٓ يٕمزب قمٜمف رء, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ژ  مخ حخ            جخ    مح مججح حج  يث ىث مث  جث يت       ىت مت          خت حتژ

 قم٤مئدة إمم أُمريـ: ويتٚمخص مم٤م شم٘مدم أن اًمدٓئؾ قمغم رسمقسمٞم٦م اهلل, [44: وم٤مـمر]

إول: دًٓم٦م اخلٚمؼ واإلجي٤مد واًمتٙمقيـ اًمداًم٦م قمغم اًم٘مدرة واخلٚمؼ 

 واحلٙمٛم٦م واإلشم٘م٤من واًمٕمٚمؿ.

اًمث٤مين: دًٓم٦م اإلُمداد سمٕمد اإلجي٤مد وهل ٓ شمٗم٤مرق إومم إٓ أن ذيمره٤م 

 ٤ممل قمغم أيمٛمؾ وضمف وأطمًـ شمدسمػم.ذم هذا اًمٕم ُمٗمردة شمٌلم شمٍمف اهلل

 ک  ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵    ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

           ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽    ﮼ ﮻ ﮺  ﮹

 ڭ                                  

  يئ ىئ مئ حئ جئ ٴۇۋ ۈ    ۈ ۆ    ۆ  ۇ ۇ ڭ   ڭ  ڭ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ژ ڦ ڦ        ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
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, هذه أُمثٚم٦م ًمٞمزداد هب٤م اعم١مُمـ إيامٟم٤م وإٓ وم٢مهن٤م فم٤مهرة ضمٚمٞم٦م ًمٙمؾ [44 - 33يس: ]

 ص٤مطم٥م ومٓمرة ؾمقي٦م, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

  مب  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی   ی ی ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 مح جح    مج يثحج   ىث  مث جث يت ىت مت   خت حت جت يب ىب

 , وأي٤مت ذم هذا يمثػمة.[2٠اًمزُمر: ] ژ  جس مخ حخ جخ

, وهذا ُم٠مظمقذ شمقطمٞمد إًمقهٞم٦ممم٤م شمْمٛمٜمتف هذه اًمًقرة  افـقع افثاين: 

 ُمـ قمدة ُمقاـمـ: 

 ., ومٝمق دال قمغم إًمقهٞم٦مژ  چ ژإول: ًمٗمظ اجلالًم٦م 

ٟمف إن ؿم٤مء , قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژاًمث٤مين: ُمـ ىمقًمف 

  اهلل شمٕم٤ممم.

 وُمـ أؾمامئف:

 شمقطمٞمد اًمٓمٚم٥م.-

 وشمقطمٞمد اًم٘مّمد.-

 وشمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة.-

 واًمتقطمٞمد اًمٕمٛمكم.-
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 وشمقطمٞمد اًمٜمٞم٦م.-

سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم, وهق  سم٤مًمٕم٤ٌمدة, أو ىمؾ إومراد اهلل وهق: إومراد اهلل 

وأرؾمٚم٧م سمف اًمرؾمؾ وذع ُمـ أضمٚمف اجلٝم٤مد, اًمتقطمٞمد اًمذي أٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م 

حت٘مٞم٘مف ظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, واٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس سمًٌٌف إمم ُم١مُمٜملم وومج٤مر, وُمـ أضمؾ 

: حمٛمد  واحلدي٨م  قمغم اًمٕم٤ٌمد يمام صح قمـ رؾمقًمٜم٤م اًمٙمريؿ وهق طمؼ اهلل

 .وأٟمس ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ُمٕم٤مذ

ذم يمت٤مسمف قمغم  وعم٤م يم٤من هذا اًمتقطمٞمد هق احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ وم٘مد سمٞمٜمف اهلل 

 ڄ  ڄ ژ ٕم٤ٌمد ًمتح٘مٞم٘مف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:أيمٛمؾ وأووح سمٞم٤من, وم٠مظمؼم أٟمف ظمٚمؼ اًم

 .[56اًمذاري٤مت: ] ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ وأُمر سمف َجٞمع  اًمٜم٤مس وم٘م٤مل:

  .[2٠اًمٌ٘مرة: ] ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: وأرؾمؾ ُمـ أضمٚمف اًمرؾمؾ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ,[36اًمٜمحؾ: ]ژ  ڇ چ  چ چ چ

 .[٤25مء: إٟمٌٞم] ژ ٺ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٕم٤ممم:سمف َجٞمع اًمٙمت٥م ىم٤مل شم وأٟمزل اهلل

, وأقمٔمؿ [25احلديد: ]ژ  ڀ ڀ پ پ     پ پ ٻ

 اًم٘مًط ُمالزُم٦م اًمتقطمٞمد.

 ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ژ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک        ک ک

ًمنمك, , وأقمٔمؿ ٟمقر هق اًمتقطمٞمد, وأقمٔمؿ فمٚمٛم٦م هل ا[٠6 - ٠5اعم٤مئدة: ]

 واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ يدظمٚمف اسمتداًء اًمتقطمٞمد.

  ڇ چ ژ وسملّم أٟمف ذع اجلٝم٤مد ًمتح٘مٞمؼ هذا اًمتقطمٞمد وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ژ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک

 ۈ ۆ     ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[29اًمتقسم٦م: ]

ژ  چ  چ     چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ , وىم٤مل:[39إٟمٗم٤مل: ]ژ  ٴۇ ۈ

    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وىم٤مل:, [٠93اًمٌ٘مرة: ]

 ., إمم همػم ذًمؽ[٠23اًمتقسم٦م: ]ژ  ڀ ڀ پ
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  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ        گ گ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[255اًمٌ٘مرة: ]ژ  ہ ہ

 ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ , وىم٤مل:[35اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ڱ ڱ

, [٠8آل قمٛمران: ] ژ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 وَهدى اًم٘مرآن إمم ذوـمٝم٤م وسمّٞمٜمٝم٤م:

 يت ىت  مت  خت    حت    جت يب ژ وم٠موهل٤م: اًمٕمٚمؿ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 .[٠9حمٛمد: ] ژجث

 ژ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ژصم٤مٟمٞمٝم٤م: اًمٞم٘ملم, 

 .[٠5احلجرات: ]

 .[2ر: اًمزُم] ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ : اإلظمالص, ىم٤مل شمٕم٤ممم:صم٤مًمثٝم٤م

  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمّمدق, : راسمٕمٝم٤م

 .[٠٠9اًمتقسم٦م: ] ژ چ ڃ

اعم٤مئدة: ] ژ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ : اعمح٦ٌم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:ظم٤مُمًٝم٤م

 .[٠65اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[54
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 ەئ   ائ ائ   ى ى ې        ې ې ژ آٟم٘مٞم٤مد, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ؾم٤مدؾمٝم٤م:

 .[5٠قر: اًمٜم]ژ  ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ  وئ    وئ ەئ

 ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ژؾم٤مسمٕمٝم٤م: اًم٘مٌقل, 

 ژ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى     ې ې ې   ې

 .[65اًمٜم٤ًمء: ]

 خت حت جت يب ژ صم٤مُمٜمٝم٤م: اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[256اًمٌ٘مرة: ]ژ  حج يث ىث مث جث يت  ىت مت

وهدى اًم٘مرآن إمم هذه اًمنموط قمغم أيمٛمؾ وضمف وأشمؿ سمٞم٤من طمتك مل يدع 

 عمحت٩م طمج٦م.

ـ إدًم٦م واًمِمقاهد ُمقوح٦م عمٕمٜم٤مه٤م وؾم٤مئرة قمغم ُمٌٜم٤مه٤م: ُمـ ويمؿ ؾم٤مق ُم

  ڈ     ڎ    ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ژ شمْمٛمـ اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ىم٤مل شمٕم٤ممم:

, وىم٤مل [27 - 25اًمزظمرف: ] ژ ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ژ مث جث يت  ىت مت خت حت جت يب ژ شمٕم٤ممم:

 , وهمػم ذًمؽ مم٤م ذم سم٤مسمف.[256اًمٌ٘مرة: ]

ًم٦م قمغم قمٔمؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م وهداي٦م ًمٚمٜم٤مس وُذيمر هل٤م ُمـ إؾمامء اًمٙمثػم: دٓ

 ڻ ڻ ژ إمم حمٌتٝم٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م, ومًامه٤م يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى ىم٤مل شمٕم٤ممم:
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 ک ژ , وؾمامه٤م اًمٙمٚمٛم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم:[26اًمٗمتح: ]ژ  ہ  ہ ہ ۀ  ۀ

, وؾمامه٤م اًمٕمروة اًمقصم٘مك [28اًمزظمرف: ] ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ            گ

ٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد , وهل يم[256اًمٌ٘مرة: ] ژ مث جث يت  ىت ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڳ ژ عمثؾ إقمغم قمغم ىمقل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ, ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ويمٚمٛم٦م اإلظمالص وا

 .[6١اًمٜمحؾ: ]ژ  ڱ ڳ

وُمـ هدى اًم٘مرآن سملم ٟمقاىمْمٝم٤م ًمٚمُتتَّ٘مك وحُتذر, وأذيمر هٜم٤م أؿمٝمره٤م: وهق 

  :ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم ٟمقاىمض اإلؾمالم ىم٤مل

 اقمٚمؿ أن ٟمقاىمض اإلؾمالم قمنمة ٟمقاىمض:)

 ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژإول: اًمنمك ذم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ڇ چ چ چ   چ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[ 48اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ

[ 72اعم٤مئدة: ] ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ

 وُمـ ذًمؽ دقم٤مء إُمقات, وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ, واًمٜمذر واًمذسمح هلؿ.

ئط يدقمقهؿ وي٠ًمهلؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ويتقيمؾ اًمث٤مين: ُمـ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل وؾم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ وم٘مد يمٗمر إَج٤مقم٤م.

 اًمث٤مًم٨م: ُمـ مل يٙمّٗمر اعمنميملم أو ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ أو صحح ُمذهٌٝمؿ يمٗمر.
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أيمٛمؾ ُمـ هديف, أو أن طمٙمؿ  اًمراسمع: ُمـ اقمت٘مد أن هدي همػم اًمٜمٌل 

همػمه أطمًـ ُمـ طمٙمٛمف, يم٤مًمذيـ يٗمْمٚمقن طمٙمؿ اًمٓمقاهمٞم٧م قمغم طمٙمٛمف, ومٝمق 

 يم٤مومر.

وًمق قمٛمؾ سمف وم٘مد يمٗمر:  سمٖمض ؿمٞمئ٤م مم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل اخل٤مُمس: ُمـ أ

 [ .9حمٛمد: ] ژ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى       ى  ې ې ژًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أو صمقاسمف أو قم٘م٤مسمف يمٗمر,  اًم٤ًمدس: ُمـ اؾمتٝمزأ سمٌمء ُمـ ديـ اًمرؾمقل 

 گ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ ژواًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . [66 - 65اًمتقسم٦م: ]ژ  ڳ ڳ           گ گ گ

اًم٤ًمسمع: اًمًحر, وُمٜمف اًمٍمف واًمٕمٓمػ, ومٛمـ ومٕمٚمف أو ريض سمف يمٗمر, 

ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژواًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [ .٠١2اًمٌ٘مرة: ]

اًمث٤مُمـ: ُمٔم٤مهرة اعمنميملم وُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم, واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[23اًمتقسم٦م: ] ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ژ

 ًٕمف اخلروج قمـ ذيٕم٦م حمٛمد اًمت٤مؾمع: ُمـ اقمت٘مد أن سمٕمض اًمٜم٤مس ي

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ژومٝمق يم٤مومر: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 [ .85آل قمٛمران: ] ژ  چ چ چ ڃ
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اًمٕم٤مذ: اإلقمراض قمـ ديـ اهلل ٓ يتٕمٚمٛمف وٓ يٕمٛمؾ سمف, واًمدًمٞمؾ ىمقًمف 

   ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژشمٕم٤ممم: 

 [ .22اًمًجدة: ] ژٹٹ

لم اهل٤مزل واجل٤مد واخل٤مئػ, إٓ اعمٙمره, وٓ ومرق ذم َجٞمع هذه اًمٜمقاىمض سم

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن  ,يٙمقن ظمٓمرا, وأيمثر ُم٤م يٙمقن وىمققم٤م ويمٚمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م

حيذره٤م, وخي٤مف ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف, ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمقضم٤ٌمت همْمٌف وأًمٞمؿ قم٘م٤مسمف, 

 .وصغم اهلل قمغم ظمػم ظمٚم٘مف حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

اإلؾمالم ىمقًمٞم٦م وومٕمٚمٞم٦م  وهذه أؿمٝمر اًمٜمقاىمض وإٓ وم٢من ٟمقاىمض       

 .(اهـواقمت٘م٤مدي٦م

هل٤م أن أظمؼم سمح٤مل أصح٤مهب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: دقمقة إمم  وُمـ هدى اهلل

  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ژ اًمٕمٛمؾ هب٤م وسمِم٤مرة ٕهٚمٝم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ

 ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ

 ڈ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[55اًمٜمقر: ] ژ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ

  ڳ گگ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ

 ىت ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[97اًمٜمحؾ: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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ومٝمق  :فـم٤مقمتُ شمٕم٤ممم يمر اهلل ذِ , وم[28اًمرقمد: ] ژ  يث ىث مث جث    يت

 أقمؿ ُمـ ذيمر اًمٚم٤ًمن. 

 ک ک     ڑ ڑ           ژ   ژ ڈ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼما قمـ طم٤مهلؿ ذم اًم٘مٌقر:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ     ڳ ڳ     ڳ   گ گ گ گ ک ک

 ژ ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ  ۀ   ڻ   ڻ ڻ ڻ

 .[94 - 88اًمقاىمٕم٦م: ]

 وُمـ هدى اًم٘مرآن ًمٚمتقطمٞمد أٟمف طمذر ُمـ ٟم٘مٞمْمف اًمنمك, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڳ ڳ ڳ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[36اًمٜم٤ًمء: ]ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ

 ڭ ڭ ڭ   ۓ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[23اإلهاء: ]ژ  ں ڱ   ڱ ڱ ڱ

, ذم همػم ذًمؽ ُمـ [٠5٠إٟمٕم٤مم: ]ژ  ٴۇ    ۈ  ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 أي٤مت, وأظمؼم قمـ طم٤مل أصح٤مب اًمنمك ُمٗمّمال ُمقوح٤م ُمٌٞمٜم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چژ

 ڑ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[72اعم٤مئدة: ] ژ  ژ ڈ

, [٠٠6اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک   ک ک  ڑ

 ۓ ے ے ھ ھ  ھ    ھ ہ  ہ      ہ ہ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ﮾ ﮽ ﮼  ﮻ ﮺ ﮹ ﮸            ﮷ ﮶            ﮵ ﮳﮴  ﮲ ۓ
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              ﯁ ﯀ ﮿

   ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

 ڤ ژ , وىم٤مل:[38 - 36وم٤مـمر: ] ژ  مئ  حئ جئ ۋ   ٴۇ ۈۈ

 ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ      ڦ ڤ

  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ

 ژ گ   گ گ               گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ       ژ ڈ ڈ

 , إمم همػم ذًمؽ.[5١ - 43اًمدظم٤من: ]

 ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ژ سمٞمٜمام ضمغّم ُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمقطمديـ ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ

 پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ  ٱ ژ وٓ شم٘مقى إٓ سم٤مًمتقطمٞمد ,[54اًم٘مٛمر: ] ژ ڦ

 ٱ ژ , وىم٤مل:[34 - 3٠اًمٜم٠ٌم: ] ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ  پ پ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ      ڎ ڎ ژ ,[٠١١اًمتقسم٦م: ] ژڀ

 ہ          ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ    ڳ  گ گ

, [٠5حمٛمد: ] ژ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ          ے  ے    ھ ھ           ھ ہھ ہ  ہ

    ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤م طم٤مل اًمّمٜمٗملم اعمقطمد وهمػمه

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             22٠ 
 

 گ گ ک ک ک    ک    ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷     ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﯀

  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ

 ٻ ٻ                ٻ ٻ ٱ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

   ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

  ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

إمم  ,[ 78 - 43اًمرمحـ: ] ژ  ڑ ژ  ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 همػم ذًمؽ مم٤م يٓمقل سمف اعم٘م٤مم.

إن يمؾ آي٦م ذم (: )3/45١)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

اًم٘مرآن ومٝمل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمتقطمٞمد, ؿم٤مهدة سمف, داقمٞم٦م إًمٞمف, وم٢من اًم٘مرآن: إُم٤م ظمؼم قمـ 

ومٝمل طم٘مقق اًمتقطمٞمد وُمٙمٛمالشمف,  اهلل, وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف, ومٝمق اًمتقطمٞمد

وإُم٤م ظمؼم قمـ يمراُم٦م اهلل ٕهؾ شمقطمٞمده وـم٤مقمتف, وُم٤م ومٕمؾ هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م, وُم٤م 

ضمزاء شمقطمٞمده وإُم٤م ظمؼم قمـ أهؾ اًمنمك, وُم٤م ومٕمؾ  يٙمرُمٝمؿ سمف ذم أظمرة, ومٝمق



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             222 
 

ومٝمق ظمؼم قمٛمـ  هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜمٙم٤مل, وُم٤م حيؾ هبؿ ذم اًمٕم٘مٌك ُمـ اًمٕمذاب,

وم٤مًم٘مرآن يمٚمف ذم اًمتقطمٞمد وطم٘مقىمف وضمزائف, وذم ؿم٠من , ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمتقطمٞمد

 اهـ. (اًمنمك وأهٚمف وضمزائٝمؿ

ت٤مب ُمتْمٛمـ وًمٞمس حت٧م أديؿ اًمًامء يم: )"إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"ذم  وىم٤مل 

ًمٚمؼماهلم وأي٤مت قمغم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م: ُمـ اًمتقطمٞمد, وإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت, وإصم٤ٌمت 

 ( اهـ.اعمٕم٤مد واًمٜمٌقات, ورد اًمٜمحؾ اًم٤ٌمـمٚم٦م وأراء اًمٗم٤مؾمدة, ُمثؾ اًم٘مرآن
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 ؾضؾ افتقحقد

 ومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

  ڄ ژ أٟمف قم٤ٌمدة ًمرب اًمٕم٤معملم, وُم١مدي إمم ُمرو٤مشمف, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-٠

 چ چ ڃ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:56اًمذاري٤مت:  ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 گ گ  گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ

, وهق رأس اًمت٘مقى: إذ أن يمٚمٛم٦م اإلظمالص هل يمٚمٛم٦م [7١ - 69اًمٜم٤ًمء: ] ژ گ

اًمٗمتح: ]ژ  ہ  ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ژ اًمت٘مقى, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ىم٤مل  واوح٤مت شمٌلم طم٤مل اعمت٘ملم,وأدًم٦م  , ويمؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ آي٤مت سمٞمٜم٤مت[26

   ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ  ٱ ژ شمٕم٤ممم:

 , قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم آظمر ُمٌح٨م.[35 - 3٠اًمٜم٠ٌم: ] ژ ٿ       ٿ ٿ ٺ ٺ

 پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ؾم٥ٌم إُمـ, ىم٤مل اهلل-2

, واًمٔمٚمؿ هٜم٤م: اًمنمك قمغم ُم٤م [82إٟمٕم٤مم: ] ژ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ

 .ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل

 ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ :ؾم٥ٌم ًمٚمحٞم٤مة اًمًٕمٞمدة, ىم٤مل اهلل-3

 ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گگ گ گ ک ک ک
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, ويمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م قمٛمؾ ص٤مًمح, وم٤مًمتقطمٞمد داظمؾ ومٞمف [97اًمٜمحؾ: ] ژ ڱ ڱ

 دظمقٓ أوًمٞم ٤م.

  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ژ :ؾم٥ٌم ًمٚمتٛمٙملم وآؾمتخالف, ىم٤مل اهلل-4

 چ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ

    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ

 .[55اًمٜمقر:] ژ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ژڑ     ژ ڈ

 ڳ  گ گ گ ژ ؾم٥ٌم ًمٕمّمٛم٦م اًمدم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-5

 ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ُمـ أوضمف يمثػمة ىمقًمف:  , وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل[93اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڻ ڻ

ؿ ُمٜمل أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل, ومٛمـ ىم٤مهل٤م وم٘مد قمّم»

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شٓ سمح٘مف وطم٤ًمسمف قمغم اهللُم٤مًمف وٟمٗمًف إ

 ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ژ :ؾم٥ٌم حلٗمظ اعم٤مل, ىم٤مل اهلل-6

ومٛمـ ىم٤مهل٤م » , وىمد شم٘مدم احلدي٨م وومٞمف[29اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڦ ڦ ڦ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شوم٘مد قمّمؿ ُمٜمل ُم٤مًمف وٟمٗمًف إٓ سمح٘مف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل

 ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ ژ :ؾم٥ٌم ًمرى اهلل-7

إن اهلل يرى ًمٙمؿ أن » , وقمٜمد ُمًٚمؿ :[7ر: اًمزُم]ژ  ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌڌ
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ومٝمق حيٌف ويثٞم٥م  ُم٤م روٞمف اهلل, وُمٕمٚمقم أن ششمٕمٌدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م

 قمٚمٞمف.

  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ ؾم٥ٌم ًمٚمت٘مقى, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-8

, واًمت٘مقى ؾم٥ٌم ًمٚمدرضم٤مت [2٠اًمٌ٘مرة: ] ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ژ  ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ژ اًمٕمغم قمغم ُم٤م شم٘مدم وي٠ميت, وؾم٥ٌم ًمٚمٙمراُم٦م

 .[٠3احلجرات: ]

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ ىم٤مل:٥م عمٖمٗمرة اًمذٟمقب ؾمٌ-9

, [53اًمزُمر: ] ژ         ﮹         ﮸  ﮷    ﮶ ﮴﮵      ﮳    ﮲ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ

وذم , [48اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ وىم٤مل:

ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ ًمق أشمٞمتٜمل سم٘مراب إرض » قمٜمد اًمؽمُمذي :  طمدي٨م أٟمس

 .شصمؿ ًم٘مٞمتٜمل ٓ شمنمك يب ؿمٞمئ٤م ٕشمٞمتؽ سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرةظمٓم٤مي٤م 

, وذم اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وُمـ قمذاب اًم٘مؼمؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م و-٠١

أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ  شُمـ ُم٤مت وهق يٕمٚمؿ أٟمف ٓ إًمف إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم٦م» احلدي٨م:

 .شٓ إًمف إٓ اهلل إن اهلل طمرم قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل», وومٞمٝمام قمثامن

 ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ژ اق, ىم٤مل شمٕم٤ممم:ؾم٥ٌم ًمؼميم٦م إرز-٠٠

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
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, ويمؿ ُمـ أُمؿ يم٤مٟم٧م ذم هم٤مي٦م ُمـ اًم٘مٚمؼ واًمذًم٦م [58 - 56اًمذاري٤مت: ] ژ ژ   ژ

 ۆئ ۆئ ۇئ ژ شمٖمػم طم٤مهل٤م, وي٘مقل: ومٚمام اؾمت٘م٤مُم٧م قمغم شمقطمٞمد اهلل

   جئ  ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

ذم آؾمتٖمٗم٤مر حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد  , وأول ُم٤م يدظمؾ[52هقد: ] ژ مئ حئ

 ودمريده مم٤م يِمقسمف ُمـ اًمنميمٞم٤مت.

أٟمف  ؾم٥ٌم ًمتٗمري٩م اًمٙمرب, وهلذا ضم٤مء ذم ىمّم٦م ذي اًمٜمقن -٠2

 ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ژ شمقؾمؾ إمم اهلل سم٤مًمتقطمٞمد وم٘م٤مل:

 ھھ  ہ  ہ ہ ہ ژ ,  ىم٤مل اهلل:[87إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ۀ ۀ

عمحٗمقظ قمـ , وذم اًمدقم٤مء ا[88إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ے    ے ھ ھ

ٓ إًمف إٓ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ, ٓ إًمف إٓ اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ, »:رؾمقل اهلل 

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شٓ إًمف إٓ اهلل رب اًمًٛمقات ورب إرض, ورب اًمٕمرش اًمٙمريؿ

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس

  ھ ھ ھ ھ ژ : أقمٔمؿ طمًٜم٦م, ىم٤مل اهلل-٠3

, ويقوح ذًمؽ [82اًمٌ٘مرة: ] ژ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے

إن اهلل ؾمٞمخٚمص رضمال ُمـ أُمتل  » قمٜمد اًمؽمُمذي: اهلل سمـ قمٛمروطمدي٨م قمٌد 

قمغم رءوس اخلالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٜمنم قمٚمٞمف شمًٕم٦م وشمًٕملم ؾمجال يمؾ ؾمجؾ 
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ُمثؾ ُمد اًمٌٍم, صمؿ ي٘مقل: أشمٜمٙمر ُمـ هذا ؿمٞمئ٤م؟ أفمٚمٛمؽ يمتٌتل احل٤مومٔمقن؟ 

ومٞم٘مقل: ٓ ي٤م رب, ومٞم٘مقل: أومٚمؽ قمذر؟ ومٞم٘مقل: ٓ ي٤م رب, ومٞم٘مقل: سمغم إن ًمؽ 

٤م طمًٜم٦م, وم٢مٟمف ٓ فمٚمؿ قمٚمٞمؽ اًمٞمقم, ومتخرج سمٓم٤مىم٦م ومٞمٝم٤م: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ قمٜمدٟم

اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف, ومٞم٘مقل: اطمي وزٟمؽ, ومٞم٘مقل: ي٤م رب ُم٤م 

ومتقوع اًمًجالت », ىم٤مل: الت, وم٘م٤مل: إٟمؽ ٓ شمٔمٚمؿهذه اًمٌٓم٤مىم٦م ُمع هذه اًمًج

ومال يث٘مؾ ُمع اؾمؿ ٌٓم٤مىم٦م, ذم يمٗم٦م واًمٌٓم٤مىم٦م ذم يمٗم٦م, ومٓم٤مؿم٧م اًمًجالت وصم٘مٚم٧م اًم

قمٜمد أمحد ذم وصٞم٦م ٟمقح ًمقًمده,  , وطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمروشاهلل رء

عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مل ٓسمٜمف: إين ىم٤مص قمٚمٞمؽ  إن ٟمٌل اهلل ٟمقطم٤م »:ىم٤مل

اًمقصٞم٦م: آُمرك سم٤مصمٜمتلم, وأهن٤مك قمـ اصمٜمتلم, آُمرك سمال إًمف إٓ اهلل, وم٢من اًمًٛمقات 

٦م, وووٕم٧م ٓ إًمف إٓ اهلل ذم يمٗم٦م, اًمًٌع, وإرولم اًمًٌع, ًمق ووٕم٧م ذم يمٗم

وإرولم اًمًٌع, يمـ  رضمح٧م هبـ ٓ إًمف إٓ اهلل, وًمق أن اًمًٛمقات اًمًٌع,

ٓ إًمف إٓ اهلل, وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده, وم٢مهن٤م صالة يمؾ  ىمّمٛمتٝمـطمٚم٘م٦م ُمٌٝمٛم٦م, 

ىم٤مل: ىمٚم٧م أو ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل  ,ق اخلٚمؼ, وأهن٤مك قمـ اًمنمك واًمٙمؼمرء, وهب٤م يرز

أن يٙمقن ٕطمدٟم٤م ٟمٕمالن  رومٜم٤مه, ومام اًمٙمؼم؟ ىم٤مل: اًمٙمؼمىمد قماهلل: هذا اًمنمك 

ىم٤مل: هق أن يٙمقن ٕطمدٟم٤م طمٚم٦م يٚمًٌٝم٤م؟  ,ٓطمًٜمت٤من هلام ذايم٤من طمًٜم٤من ىم٤مل: 

ىم٤مل: أومٝمق أن  ,ىم٤مل: اًمٙمؼم هق أن يٙمقن ٕطمدٟم٤م داسم٦م يريمٌٝم٤م؟ ىم٤مل: ٓ ,ٓىم٤مل: 

ام اًمٙمؼم؟ ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, وم ,يٙمقن ٕطمدٟم٤م أصح٤مب جيٚمًقن إًمٞمف؟ ىم٤مل: ٓ

 .شؾمٗمف احلؼ, وهمٛمص اًمٜم٤مس »ىم٤مل: 
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 ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمرأومْمؾ ُم٤م يٚمٝم٩م سمف اإلٟم٤ًمن, ومٕمٜمد اًمؽمُمذي -٠4

 .شأومْمؾ اًمذيمر ٓ إًمف إٓ اهلل»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ُمـ طم٘م٘مف دظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب, وقمٜمد اًمِمٞمخلم ُمـ -٠5

ومرأي٧م  قمرو٧م قمكم إُمؿ,» :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

وُمٕمف اًمرهٞمط, واًمٜمٌل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمالن, واًمٜمٌل ًمٞمس ُمٕمف  اًمٜمٌل 

 أطمد, إذ رومع زم ؾمقاد قمٔمٞمؿ, ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ أُمتل, وم٘مٞمؾ زم: هذا ُمقؾمك 

وىمقُمف, وًمٙمـ اٟمٔمر إمم إومؼ, ومٜمٔمرت وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ, وم٘مٞمؾ زم: اٟمٔمر إمم 

ٌٕمقن أًمٗم٤م إومؼ أظمر, وم٢مذا ؾمقاد قمٔمٞمؿ, وم٘مٞمؾ زم: هذه أُمتؽ وُمٕمٝمؿ ؾم

, صمؿ هنض ومدظمؾ ُمٜمزًمف ومخ٤مض اًمٜم٤مس شدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذابي

ذم أوًمئؽ اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب وٓ قمذاب, وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٚمٕمٚمٝمؿ 

, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٚمٕمٚمٝمؿ اًمذيـ وًمدوا ذم اإلؾمالم اًمذيـ صحٌقا رؾمقل اهلل 

ُم٤م اًمذي », وم٘م٤مل:  ومل ينميمقا سم٤مهلل, وذيمروا أؿمٞم٤مء ومخرج قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل

هؿ اًمذيـ ٓ يرىمقن, وٓ يًؽمىمقن, وٓ »وم٠مظمؼموه, وم٘م٤مل: ش ختقوقن ومٞمف؟

ادع اهلل أن  , وم٘م٤مم قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ, وم٘م٤مل:ش قنيتٓمػمون, وقمغم رهبؿ يتقيمٚم

ٜمل صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر, وم٘م٤مل: ادع اهلل أن جيٕمٚمش أٟم٧م ُمٜمٝمؿ؟»جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ, وم٘م٤مل: 

 .شؾمٌ٘مؽ هب٤م قمٙم٤مؿم٦م»ُمٜمٝمؿ, وم٘م٤مل: 
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ , ىم٤مل اهلل:شمثٌٞم٧م اعم١مُمـ شمٌع ًمف-٠6

 ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ

 .[27إسمراهٞمؿ: ] ژ ڇ ڇ

ُمـ ومْمٚمف وضمقب شم٘مديٛمف ذم اًمدقمقة وهمػمه٤م, وذم اًمّمحٞمحلم قمـ -٠7

إٟمؽ شم٘مدم قمغم »عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ, ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل اسمـ قم٤ٌمس

, وم٢مذا قمرومقا اهلل,  ٞمف قم٤ٌمدة اهلل ىمقم أهؾ يمت٤مب, ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًم

وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ومرض قمٚمٞمٝمؿ مخس صٚمقات ذم يقُمٝمؿ وًمٞمٚمتٝمؿ, وم٢مذا ومٕمٚمقا, 

وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ىمد ومرض قمٚمٞمٝمؿ زيم٤مة شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ, 

, وىمد أَجع اًمرؾمؾ قمغم شوم٢مذا أـم٤مقمقا هب٤م, ومخذ ُمٜمٝمؿ وشمقق يمرائؿ أُمقاهلؿ

 قمـ ٟمقح ذم اًم٘مرآن ـم٤مومح سمذًمؽ, ىم٤مل اهللوضمقب شم٘مديٛمف, وىمّمّمٝمؿ 

 ڄ    ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ ژ

 وهٙمذا هقد ي٘مقل هلؿ: ,[59إقمراف: ] ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

, وَجٞمع اًمرؾمؾ [65إقمراف: ] ژ ەئ  ائ ائ ىى    ې ې ې ې ۉ ۉژ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :قمغم هذا اعمٜمقال يمام ىم٤مل اهلل

 .[36اًمٜمحؾ: ]ژ  ڇ چ  چ
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 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ژ :ؾم٥ٌم ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ, ىم٤مل اهلل-٠8

 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ژ , سمٞمٜمام ىم٤مل ذم اًمٙمٗم٤مر:[27اعم٤مئدة: ]

, ومال ي٘مٌؾ اهلل ُمـ قم٤مُمؾ قمٛمال ُم٤م مل يٙمـ ُمقطمدا, وذم [23اًمٗمرىم٤من: ] ژ چ چ

, اسمـ ضمدقم٤من يم٤من ذم ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م

ٓ يٜمٗمٕمف, إٟمف مل »ويٓمٕمؿ اعمًٙملم, ومٝمؾ ذاك ٟم٤مومٕمف؟ ىم٤مل:  اجل٤مهٚمٞم٦م يّمؾ اًمرطمؿ,

 . شي٘مؾ يقُم٤م: رب اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل يقم اًمديـ

 :, ىم٤مل اهللومم٤م يدل قمغم ومْمٚمف اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م ٕهٚمف قمٜمد اهلل-٠9

 ں ڱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[9اًمزُمر: ]ژ  ىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ

 ٕم٤ممم:, وىم٤مل شم[٠١١اعم٤مئدة: ]ژ  ۀ    ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

وذم , [36 - 35اًم٘مٚمؿ: ] ژ ۈئ ۆئ        ۆئ  ۇئ ۇئ وئ         وئ ەئ     ەئژ

ُم٤م شم٘مقًمقن ذم », وم٘م٤مل: ُمر رضمؾ قمغم رؾمقل اهلل اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٝمؾ ىم٤مل: 

ىم٤مًمقا: طمري إن ظمٓم٥م أن يٜمٙمح, وإن ؿمٗمع أن يِمٗمع, وإن ىم٤مل أن ش هذا؟

ن ذم ُم٤م شم٘مقًمق»يًتٛمع, ىم٤مل: صمؿ ؾمٙم٧م, ومٛمر رضمؾ ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم, وم٘م٤مل: 

ىم٤مًمقا: طمري إن ظمٓم٥م أن ٓ يٜمٙمح, وإن ؿمٗمع أن ٓ يِمٗمع, وإن ىم٤مل أن ش هذا؟

 .شهذا ظمػم ُمـ ُمؾء إرض ُمثؾ هذا: »ٓ يًتٛمع, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

مم٤م يدل قمغم ومْمٚمف اشمٗم٤مق اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ قمغم -2١

 اًمدقمقة إًمٞمف.
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ٙمـ ذم اعمٜمزًم٦م إلقمالء هذه اًمٙمٚمٛم٦م, وًمق مل شم ذع اجلٝم٤مد أن اهلل-2٠

اًمرومٞمٕم٦م ُم٤م يم٤من صمٛمٜمٝم٤م إزه٤مق اًمٜمٗمس اًمتل هل أهمغم رء قمٜمد اإلٟم٤ًمن, ىم٤مل اهلل 

 ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ شمٕم٤ممم:

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ

 ىئ ىئ    ېئ  ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ  وئ

 . [٠٠٠اًمتقسم٦م: ] ژ  حئ جئ ی ی ی ىئی

٤مٓت إؿم٤مرات وإَج وًمٙمـ هذهوومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد يمثػمة قمٜمد اًمتٗمّمٞمؾ 

 شمٙمقن ـمري٘م٤م إمم همػمه٤م.
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 خطر افؼك :ؾصؾ                          

اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل وٓ يرو٤مه, وذًمؽ ٕن ومٞمف ُمـ هق      

ُم٤م ٓ جيقز قم٘مال وٓ ذقم٤م وٓ ومٓمرة وٓ ىمدرا, وًمذًمؽ  اًمتٕمدي قمغم طمؼ اهلل

 سمٕمدة أوص٤مف ُمٜمٝم٤م: وصٗمف اهلل

 ژ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ژ ًمٕمٔمٞمؿ, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:أٟمف اًمذٟم٥م ا-٠

أن دمٕمؾ هلل ٟمدا وهق »أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ؟, ىم٤مل:  , وذم احلدي٨م:[٠3ًم٘مامن: ]

 . , أظمرضم٤مه قمـ اسمـ ُمًٕمقدشظمٚم٘مؽ

 ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ أٟمف اًمذٟم٥م اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-2

 .[48اًمٜم٤ًمء: ]  ژہ

 ژ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژ أٟمف خيٚمد ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر:-3

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ,[5١قمراف: إ]

 ڳ ڳ گ گ گ  گ ژ , وىم٤مل:[72اعم٤مئدة: ] ژ  ژ ڈ ڈ ڎ

 ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ   ڳ

 .[4١إقمراف: ]
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 ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ ژ أٟمف احلٞم٤مة اًمْمٜمؽ:-4

, وأؿمد أٟمقاع اإلقمراض هق [٠24ـمف: ] ژ ی ی     ی ی ىئ

 إقمراض اعمنميملم واًمٙم٤مومريـ.

 ڄ ڄ     ڄ ڄ ژ جلٛمٞمع إقمامل اًمّم٤محل٦م إن وضمدت: أٟمف حمٌط-5

    ڱ ڱ ڱ ژ , وىم٤مل:[23اًمٗمرىم٤من: ] ژ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ

 ژ ہ ہ ہ  ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں  ں

 .[8٠اًمٌ٘مرة: ]

 ووصػ أصح٤مسمف سم٠مهنؿ ٓ يٕم٘مٚمقن ذم قمدة ُمقاـمـ.-6

 ووصػ أصح٤مسمف سم٠مهنؿ ٓ يٗم٘مٝمقن ذم قمدة آي٤مت.-7

دة آي٤مت, وُمـ هذا طم٤مًمف ووصػ أصح٤مسمف سم٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ذم قم-8

 ومٝمق أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمرسمف وسمٜمٗمًف.

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ وهق اعمذُمقم, ىم٤مل شمٕم٤ممم: -9

 .[22اإلهاء: ] ژ  گ گ

 ڤ ڤ     ڤ ٹ ژ ؾم٥ٌم ًمٚمٕمـ واًمٓمرد ُمـ رمح٦م اهلل:-٠١

إقمراف: ] ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ , وىم٤مل:[78اعم٤مئدة: ]ژ ڦ ڤ

 .[89اًمٌ٘مرة: ] ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ , وىم٤مل:[44
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 ٻ ٻ ٻ ژ سملم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:وؾمٛمك أصح٤مسمف سم٤مًمٙم٤مذسملم واعمٙمذّ -٠٠

 ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ  ڀ    پ پ پ پ ٻ

 .[  32اًمزُمر: ]

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ قر:وهق اعمٚمقم اعمدطم-٠2

 .[ 39اإلهاء: ] ژ ٿ ٿ

 ڳ ڳ  ڳ گ گ        گ گ ژ ؾمٛمك أصح٤مسمف سم٤معمتٙمؼميـ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-٠3

 ژ ۆ ۆ ۇ   ۇ     ڭ ڭ ژ,[35اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ,[6١اًمزُمر: ] ژ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ ژ ,وىم٤مل:[74ص: ]

 ذم ُمًٚمؿ , قمـ اسمـ ُمًٕمقدواًمٙمؼم سمٓمر احلؼ يمام صح قمـ رؾمقل اهلل

 قمٜمد أمحد. وسمـ قمٛمرقمـ قمٌد اهلل و

 ک ک ڑ ڑ  ژ  ژ ژ وؾمامهؿ سم٤معمٕمرولم ىم٤مل شمٕم٤ممم:-٠4

 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ    ڦ ڦ ژ , وىم٤مل:[57اًمٙمٝمػ: ] ژ ک ک

 , وىم٤مل:[2اًم٘مٛمر: ] ژ ۆ ۇ ۇ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۓ ژ,[٠7ـ: اجل]

, وذم [46يس: ] ژ ڈ  ڈ ڎ       ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ

, أظمرضمف شوأُم٤م اًمث٤مًم٨م وم٠مقمرض وم٠مقمرض اهلل قمٜمف»طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمثل: 

 اًمٌخ٤مري.
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 ژ  ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ ٹ ژ أهنؿ هم٤مومٚمقن:-٠5

, [7يقٟمس: ] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ , وىم٤مل:[٠79إقمراف: ]

 ھ  ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ژ وىم٤مل:

 ژ  پ پ پ ٻ ٻ ژ , وىم٤مل:[٠١8اًمٜمحؾ: ] ژ ۓ ے ے

 .[ ٠إٟمٌٞم٤مء: ]

  ٻ ٻ ٱ ژ ؿمٌٝمٝمؿ سم٤مٕٟمٕم٤مم سمؾ هؿ أوؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم:-٠6

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 .[٠79إقمراف: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ  ٹ ٿ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ٤مل شمٕم٤ممم:ص٤مطم٥م اًمنمك طمػمان, ىم-٠7

 ﮴  ﮲﮳ ۓ ۓ ے   ے ھ ھھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ

 .[  7٠إٟمٕم٤مم: ] ژ ﮸ ﮷﮶ ﮵ 

, وهذا وصػ [٠7٠اًمٌ٘مرة: ] ژ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ -٠8

هلؿ ذم آي٤مت يمثػمات, صؿ قمـ ؾمامع احلؼ, وسمٙمؿ قمـ اًمٜمٓمؼ سمف, وقمٛمل قمـ 

 ٺ ٺ ٺ ژ ُمٕمرومتف, وهؿ ٓ يٕم٘مٚمقٟمف ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمٙمثػم ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م:

 . [ 7اًمروم: ] ژ ٹ       ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ
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    ھ   ھ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ سم٥ًٌم إقمراوٝمؿ,-٠9

 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ , وىم٤مل:[٠١٠إقمراف: ] ژ  ۓ ۓ ے ے

 ژ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ , وىم٤مل:[٠55اًمٜم٤ًمء: ] ژ ٹ   ٹ ٿ

, [٠١٠إقمراف: ] ژ  ۓ ۓ ے ے    ھ   ھ ژ , وىم٤مل:[ 93اًمتقسم٦م: ]

 , وىم٤مل:[59اًمروم: ] ژ ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ژ وىم٤مل:

  ۀژ , وىم٤مل:[87اًمتقسم٦م: ] ژ ڀ  ڀ   پ پ پ پژ

 ے ھ  ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ              ڍ     ژ , وىم٤مل:[٠١8اًمٜمحؾ: ]  ژے

, ووصٗم٧م ىمٚمقهبؿ سم٠مىمٌح اًمّمٗم٤مت: ُمٜمٝم٤م: أهن٤م همٚمػ [35هم٤مومر: ] ژ ژ ژ

شمٕم٘مؾ وقمٚمٞمٝم٤م أىمٗم٤مل وأهن٤م شمِمٛمئز ُمـ ؾمامع احلؼ  وُمريْم٦م وقمٛمل وٓ شمٗم٘مف وٓ

 إمم همػم ذًمؽ.

 ڦ ڦ ژ وهؿ اًمْم٤مًمقن واعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:-2١

, [6اًمٗمتح: ] ژ  ہ ہ ۀ ژ , وىم٤مل:[7اًمٗم٤محت٦م: ] ژ  ڄ ڄ ڄ  ڦ

 ژ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 , ذم آي٤مت يمثػمات.[٠67اًمٜم٤ًمء: ]

 ثػمات.وهؿ اًمٙم٤مومرون ذم آي٤مت يم-2٠
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 وهؿ اعمنميمقن ذم آي٤مت يمثػمات.-22

        ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ          ھ ھ ھ ژ وهؿ ذ اًمؼمي٦م:-23

 .[ 6اًمٌٞمٜم٦م: ] ژ﮻ ﮺ ﮹  ﮸﮷  ﮵﮶﮴      ﮳

 : سمٞم٤مٟم٤مويمؿ هلؿ ُمـ إوص٤مف اًمذُمٞمٛم٦م ذم يمت٤مب رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م

ًمْمالهلؿ وذهؿ وطم٤مهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, ومال أذ ُمٜمٝمؿ وأوؾ وأيمذب 

 ڃ ڄ ڄ ژ فمٚمؿ, وم٘مد وٞمٕمقا طمؼ اهلل وٟمًقه ومٝمؿ عم٤م ؾمقاه أٟمًكوأ

 .[٠9احلنم:  ] ژڃ

شمقطمٞمد إؾمامء مم٤م دًم٧م قمٚمٞمف هذه اًمًقرة وشمْمٛمٜمتف:  افـقع افثافث:       

 پ ژ ,ژ   حب جب ژو, ژ ڳ ژ , وسمٞم٤مٟمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:واًمّمٗم٤مت

 , ويمذا صٗم٦م اًمٖمْم٥م وهمػم ذًمؽ.ژ ڌژ , ژ ٺ ژ ,ژڀ

خ اإلؾمالم ُم٤م ىمرره ؿمٞم  سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت:ذم أهؾ اًمًٜم٦موـمري٘م٦م  

  وهمػمه.

: )وم٤مٕصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب أن يقصػ اهلل شمٕم٤ممم سمام "اًمتدُمري٦م"ذم  ىم٤مل

٧ٌَم هلل ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف,  وصػ سمف ٟمٗمًف, وسمام وصٗمف سمف رؾمٚمف: ٟمٗمٞم٤م وإصم٤ٌمشم٤م ومُٞمث

 وُيٜمٗمك قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف.
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ُم٤م أصمٌتف ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ  وىمد قُمٚمؿ أن ـمري٘م٦م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م, إصم٤ٌمت

همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ, وُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ, ويمذًمؽ يٜمٗمقن قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه 

ُمـ همػم إحل٤مد, ٓ ذم أؾمامئف وٓ ذم آي٤مشمف,  -ُمع ُم٤م أصمٌتف ُمـ اًمّمٗم٤مت  -قمـ ٟمٗمًف 

 ڄ ڄ ڄ ژوم٢من اهلل ذم اًمذيـ يٚمحدون ذم أؾمامئف وآي٤مشمف, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ژ ڍ ڍ        ڇ ڇ ڇ چڇ  چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 ڄ  ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: , [٠8١إقمراف: ]

 ژ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ  ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ

ومٓمري٘متٝمؿ شمتْمٛمـ إصم٤ٌمت إؾمامء واًمّمٗم٤مت, ُمع ٟمٗمل مم٤مصمٚم٦م  ,[4١ومّمٚم٧م: ]

       ٿ ٺ ژاعمخٚمقىم٤مت, إصم٤ٌمشم٤م سمال شمِمٌٞمف, وشمٜمزهي٤م سمال شمٕمٓمٞمؾ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

       ٿ ٺ ژ, ومٗمل ىمقًمف: [٠٠اًمِمقرى: ] ژ ٹ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ

رد ًمإلحل٤مد  ژ ٹ ٹ    ٿ ژرد ًمٚمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ, وىمقًمف:  ژٿ

 واًمتٕمٓمٞمؾ.

ؾ, وٟمٗمل جمٛمؾ, وم٠مصمٌتقا ًمف اًمّمٗم٤مت قمغم واهلل  سمٕم٨م رؾمٚمف سم٢مصم٤ٌمت ُمٗمّمَّ

وضمف اًمتٗمّمٞمؾ, وٟمٗمقا قمٜمف ُم٤م ٓ يّمٚمح ًمف ُمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

, ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م:  [65ُمريؿ: ] ژ ٺ ڀ   ڀ  ڀ ڀ  پپ  پ پ ژ

وهذا  ,اؾمٛمف, وي٘م٤مل ُُم٤ًمُِمًٞم٤م ُي٤ًمُِمٞمف أي ٟمٔمػًما يًتحؼ ُِمْثؾ ژ ڀ   ڀ  ڀ ڀژ

 ُمٕمٜمك ُم٤م يروى قمـ اسمـ قم٤ٌمس: هؾ شمٕمٚمؿ ًمف ُِمْثاًل أو ؿمٌٞمًٝم٤م.
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 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

, وىم٤مل [22اًمٌ٘مرة: ] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ: شمٕم٤ممم وىم٤مل , [ 4 - 3اإلظمالص: ]

 ژ ڈ  ڎڈ      ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ ژشمٕم٤ممم: 

 ەئ  ائائ ى ى ې ې ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [ ٠65اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڑ ڑ ژ

 ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ  ۇئ وئ وئ ەئ

 ژ  خت حت جت يب ىب خبمب           حب جب ىئيئ مئ حئ  جئ      ی ی ی ی ىئىئ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژشمٕم٤ممم:  وىم٤مل , [ ٠١٠ - ٠١١إٟمٕم٤مم: ]

 ائ ى ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ

 ى   ى ې ې ژ: شمٕم٤ممم وىم٤مل ,[2 - ٠اًمٗمرىم٤من: ] ژ   ائ

 ۈئ   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ٱ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ

 ٿ             ٺ  ٺ   ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ      ٻ    ٻ

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ     ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ی ی ی ىئ ىئ ژ: فىمقًم إمم ژ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ

اًمّم٤موم٤مت: ] ژ  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی

 اعمرؾمٚملم, قمغم وؾمٚمَّؿ اعمنميمقن, اعمٗمؽمون يّمٗمف قمام ٟمٗمًف ومًٌح ,[٠82 - ٠49
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ؾمٌح٤مٟمف اعمًتحؼ ًمٚمحٛمد  د ٟمٗمًف إذ هقومح واًمنمك, اإلومؽ ُمـ ىم٤مًمقه ُم٤م ًمًالُم٦م

 سمام ًمف ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وسمديع اعمخٚمقىم٤مت.

ؾ , وم٢مٟمف ذيمر ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف ُم٤م أٟمزًمف ذم حمٙمؿ آي٤مشمف, وأُم٤م اإلصم٤ٌمت اعمٗمّمَّ

﮳  ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ژيم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

      ﯁ ﮿﯀  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶    ﮵ ﮴

    ڭ ڭڭ ڭ                        

 ٻ ٻ ٱ ژ, وىمقًمف:  [ 255اًمٌ٘مرة: ] ژ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۇۆ    ۇ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

       ک ک ژ , ژ   ڦ ڤ    ڤ ژ: وىمقًمف,[4 – ٠اإلظمالص: ] ژ  ٿ ٿ

 ڤ ٹ ژ , ژ  ھ ہ ہ ژ , ژ ٹ ٹ    ٿ ژ, ژ  ک

اًمؼموج: ] ژ ﮹   ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳    ﮲  ۓ  ۓ        ے    ے ژ , ژ ڤ

 ٻ ٻ ٱ  ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ ژ ,[ ٠6 - ٠4

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

احلديد: ] ژ ڃ ڃ   ڃ   ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ

 ەئ ائ  ائ ى ى ې   ې ې ژوىمقًمف:  [,4 – 3

  . [28حمٛمد: ] ژ وئ ەئ
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 ژ, وىمقًمف:  [54اعم٤مئدة: ] ژ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ژوىمقًمف: 

  گ گ گژ, وىمقًمف: ] ٠١١اًمتقسم٦م: [ ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڃ ڄ       ڄ ڄ    ڄ ژ, وىمقًمف:  [93اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڻ ڻ ڻ

هم٤مومر: ] ژ  ڇ ڇ ڇ      ڇ چ چ چ      چ ڃ     ڃ ڃ

 ژ ېئ     ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ    وئ ەئ ەئ ژ, وىمقًمف: [ ٠١

  ەئ ائ ائ ى ى ې     ې ې ې      ۉ ۉ ۅ ژ, وىمقًمف: [2٠١اًمٌ٘مرة: ]

 .[٠٠ومّمٚم٧م: ] ژ  ۇئ ۇئ وئ وئ       ەئ

, وىمقًمف: [٠64اًمٜم٤ًمء: ] ژ چ چ  چ چ ڃ ژوىمقًمف: 

 ڄ ژ, وىمقًمف: [52ُمريؿ: ] ژ پ پ پ ٻ             ٻ ٻ  ٻ ٱژ

وىمقًمف:  ,[62اًم٘مّمص: ] ژ چ چ          چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[82يس: ] ژ  ۈئ ۆئ             ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ   ائژ

 ھ ہ  ہہ  ہ ۀ ڻۀ     ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳    ﮲   ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ

  ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺      ﮹ ﮸
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     ڭ                  

 .[24 – 22احلنم: ] ژ  ڭ  ڭ      ڭ

ذم أؾمامء اًمرب  إمم أُمث٤مل هذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل 

شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف, وم٢من ذم ذًمؽ ُمـ إصم٤ٌمت ذاشمف وصٗم٤مشمف قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ, وإصم٤ٌمت 

ي٘م٦م اًمًٌٞمؾ, ومٝمذه ـمر وطمداٟمٞمتف سمٜمٗمل اًمتٛمثٞمؾ ُم٤م هدى اهلل سمف قم٤ٌمده إمم ؾمقاء

 اهـ. (اًمرؾمؾ صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أَجٕملم

 وُمـ اإليامن سم٤مهلل:: )"اًمقاؾمٓمٞم٦م"وىم٤مل ذم 

 اإليامن سمام وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف. -

 .وسمام وصٗمف سمف رؾمقًمف حمٛمد  -

سمؾ ي١مُمٜمقن سم٠من  ,شمٕمٓمٞمؾ, وُمـ همػم: شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾُمـ همػم: حتريػ وٓ 

 [ .٠٠اًمِمقرى: ] ژ ٹ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژاهلل شمٕم٤ممم: 

 ومال يٜمٗمقن قمٜمف: ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف.-

 وٓ حيرومقن: اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف.-

 وٓ يٚمحدون ذم: أؾمامء اهلل, وآي٤مشمف.-

 وٓ يٛمثٚمقن: صٗم٤مشمف سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف.-

 .ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف: ٓ ؾمٛمل ًمف, وٓ يمٗمق ًمف, وٓ ٟمد ًمف, وٓ ي٘م٤مس سمخٚم٘مف -
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ىمٞمال, وأطمًـ طمديث٤م ُمـ  وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف: أقمٚمؿ سمٜمٗمًف وسمٖمػمه, وأصدق -

 ظمٚم٘مف.

صمؿ رؾمٚمف ص٤مدىمقن ُمّمدىمقن: سمخالف اًمذيـ ي٘مقًمقن قمٚمٞمف ُم٤م ٓ  -

 يٕمٚمٛمقن.

 مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ: وهلذا ىم٤مل  -

 [ .٠82 - ٠8١اًمّم٤موم٤مت: ] ژ  ىب مب خب حب جب يئ ىئ

ومًٌح ٟمٗمًف قمام وصٗمف سمف اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمرؾمؾ, وؾمٚمؿ قمغم اعمرؾمٚملم  -

 ٥م.ًمًالُم٦م ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ اًمٜم٘مص واًمٕمٞم

 وهق ؾمٌح٤مٟمف ىمد َجع ومٞمام وصػ وؾمٛمك سمف ٟمٗمًف سملم: اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت. -

 ومال قمدول ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمام ضم٤مءت سمف اعمرؾمٚمقن. -

وم٢مٟمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, ساط اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم,  -

 وىمد دظمؾ ذم هذه اجلٛمٚم٦م: واًمّمدي٘ملم, واًمِمٝمداء, واًمّم٤محللم.

 اًمتل شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن.ش ؾمقرة اإلظمالص» ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ذم -

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژطمٞم٨م ي٘مقل:  -

 [ .4 - ٠اإلظمالص: ] ژ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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  ہ ۀ ۀ ڻ ژطمٞم٨م ي٘مقل:  ,وُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ذم أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مسمف -

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶    ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ  ہ

                  ﯁ ﮿﯀  ﮾ ﮽

  ۇۆ     -أي: ٓ يٙمرصمف وٓ يث٘مٚمف  -ۇ    ڭ ڭڭ ڭ            

وهلذا يم٤من ُمـ ىمرأ هذه أي٦م ذم ًمٞمٚم٦م: مل  ,[255اًمٌ٘مرة: ] ژ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ

 ( اهـ.طم٤مومظ, وٓ ي٘مرسمف ؿمٞمٓم٤من طمتك يّمٌح يزل قمٚمٞمف ُمـ اهلل

صمؿ ُمثؾ عمجٛمققم٦م ُمـ أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمِمػما إمم صمٌقت ُم٤م قمداه٤م, وىمد 

ـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد ذم قمدة يمت٥م ُمـ يمتٌل حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف شمٙمٚمٛم٧م قم

ف ظمٚم٘مف هب٤م ًمٞمٕمرومقه وًمٞمتٕمٌدوا ًمف هب٤م, وىمد شمْمٛمٜم٧م هذه  وٕن اهلل قمرَّ

 .(٠)اًمًقرة ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومتح اعمجٞمد "وظمٓمر اًمنمك: ُمـ يمت٤ميب  ٟم٘مٚم٧م ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ أٟمقاع اًمتقطمٞمد وومْمٚمف (1)

 ."ًمٌٞم٤من هداي٦م اًم٘مرآن إمم اًمتقطمٞمد واًمتحذير ُمـ اًمنمك واًمتٜمديد
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 أؿسام افتقشؾ                               

قم طم٤مضم٦م اًمٕمٌد إمم اًمتقؾمؾ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف, وذم هذه أي٤مت ُمـ اًمٕمٚم

: سمؾ أقمٔمٛمٝم٤م قمغم اإلـمالق, ىم٤مل اهلل إذ هل ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء

  ژ ژ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠8١إقمراف: ]ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ شمٕم٤ممم:

  .[٠٠١اإلهاء: ]ژ  ڳ گ  گ گ گ ک کک ک   ڑ ڑ

ُمٜمف سم٠مؾمامئف,  أي اـمٚمٌقا ژ  ڃ ڃ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: :  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ومٞمٓمٚم٥م سمٙمؾ اؾمؿ ُم٤م يٚمٞمؼ سمف, شم٘مقل ي٤م رطمٞمؿ ارمحٜمل, ي٤م طمٙمٞمؿ اطمٙمؿ زم, ي٤م 

وم٢من  ,ح اومتح زم, ي٤م شمقاب شم٥م قمكم, هٙمذارازق ارزىمٜمل, ي٤م ه٤مدي اهدين, ي٤م ومت٤م

 ,ي٤م قمزيز اطمٙمؿ زم, ي٤م ًمٓمٞمػ ارزىمٜملدقمقت سم٤مؾمؿ قم٤مم ىمٚم٧م: ي٤م ُم٤مًمؽ ارمحٜمل, 

وٓ شم٘مقل:  ,, ومٝمق ُمتْمٛمـ ًمٙمؾ اؾمؿ٘مٚم٧م: ي٤م أهللوإن دقمقت سم٤مٕقمؿ إقمٔمؿ وم

هٙمذا, ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: و ,ٓ أن شمريد ي٤م رزاق ارزىمٜمل اخلػمي٤م رزاق اهدين, إ

 ( اهـ.رشم٥م دقم٤مءك شمٙمـ ُمـ اعمخٚمّملم

ؾمٛمع رضمال يدقمق ومل يثـ قمغم اهلل ومل يّمؾ قمؾ  وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل 

ىمد شم٘مدم, , أظمرضمف أسمق داود, وشقمجؾ هذا»:  , وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اًمٜمٌل 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠مٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م »:   ويم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل

  ., إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨مشاعمٜم٤من سمديع اًمًٛمقات وإرض
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أقمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ, وأقمقذ سمٛمٕم٤موم٤مشمؽ » :وُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ُمـ قم٘مقسمتؽ, وأقمقذ سمؽ ُمٜمؽ, ٓ أطمّص صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ, أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم 

 .شٟمٗمًؽ

خمؼما  وُمـ أٟمقاع اًمتقؾمؾ اعمنموع اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, ىم٤مل اهلل

 ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ قمـ دقم٤مء اعم١مُمٜملم:

آل قمٛمران: ] ژ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې ې

اٟمٓمٚمؼ صمالصم٦م رهط »:رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل , وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر[٠93

حدرت صخرة ُمـ اجلٌؾ, ممـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طمتك أووا اعمٌٞم٧م إمم هم٤مر, ومدظمٚمقه وم٤مٟم

ومًدت قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مر, وم٘م٤مًمقا: إٟمف ٓ يٜمجٞمٙمؿ ُمـ هذه اًمّمخرة إٓ أن شمدقمقا اهلل 

سمّم٤مًمح أقمامًمٙمؿ, وم٘م٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ: اًمٚمٝمؿ يم٤من زم أسمقان ؿمٞمخ٤من يمٌػمان, ويمٜم٧م 

ٓ أهمٌؼ ىمٌٚمٝمام أهال, وٓ ُم٤مٓ ومٜم٠مى يب ذم ـمٚم٥م رء يقُم٤م, ومٚمؿ أرح قمٚمٞمٝمام طمتك 

ام, ومقضمدهتام ٟم٤مئٛملم ويمره٧م أن أهمٌؼ ىمٌٚمٝمام أهال أو ٟم٤مُم٤م, ومحٚم٧ٌم هلام همٌقىمٝم

ُم٤مٓ, ومٚمٌث٧م واًم٘مدح قمغم يدي, أٟمتٔمر اؾمتٞم٘م٤مفمٝمام طمتك سمرق اًمٗمجر, وم٤مؾمتٞم٘مٔم٤م, 

ومنمسم٤م همٌقىمٝمام, اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م ومٕمٚم٧م ذًمؽ اسمتٖم٤مء وضمٝمؽ, ومٗمرج قمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف 

 :, ىم٤مل اًمٜمٌل شُمـ هذه اًمّمخرة, وم٤مٟمٗمرضم٧م ؿمٞمئ٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقن اخلروج

أظمر: اًمٚمٝمؿ يم٤مٟم٧م زم سمٜم٧م قمؿ, يم٤مٟم٧م أطم٥م اًمٜم٤مس إزم, وم٠مردهت٤م قمـ  وىم٤مل»

ٟمٗمًٝم٤م, وم٤مُمتٜمٕم٧م ُمٜمل طمتك أعم٧م هب٤م ؾمٜم٦م ُمـ اًمًٜملم, ومج٤مءشمٜمل, وم٠مقمٓمٞمتٝم٤م 
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قمنميـ وُم٤مئ٦م ديٜم٤مر قمغم أن ختكم سمٞمٜمل وسملم ٟمٗمًٝم٤م, ومٗمٕمٚم٧م طمتك إذا ىمدرت 

قمٚمٞمٝم٤م, ىم٤مًم٧م: ٓ أطمؾ ًمؽ أن شمٗمض اخل٤مشمؿ إٓ سمح٘مف, ومتحرضم٧م ُمـ اًمقىمقع 

قمٚمٞمٝم٤م, وم٤مٟمٍموم٧م قمٜمٝم٤م وهل أطم٥م اًمٜم٤مس إزم, وشمريم٧م اًمذه٥م اًمذي أقمٓمٞمتٝم٤م, 

اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م ومٕمٚم٧م اسمتٖم٤مء وضمٝمؽ, وم٤مومرج قمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف, وم٤مٟمٗمرضم٧م اًمّمخرة 

وىم٤مل اًمث٤مًم٨م: اًمٚمٝمؿ إين »: , ىم٤مل اًمٜمٌل شهمػم أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اخلروج ُمٜمٝم٤م

ًمف وذه٥م,  اؾمت٠مضمرت أضمراء, وم٠مقمٓمٞمتٝمؿ أضمرهؿ همػم رضمؾ واطمد شمرك اًمذي

ومثٛمرت أضمره طمتك يمثرت ُمٜمف إُمقال, ومج٤مءين سمٕمد طملم وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد اهلل أد إزم 

أضمري, وم٘مٚم٧م ًمف: يمؾ ُم٤م شمرى ُمـ أضمرك ُمـ اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ واًمرىمٞمؼ, 

وم٘م٤مل: ي٤م قمٌد اهلل ٓ شمًتٝمزئ يب, وم٘مٚم٧م: إين ٓ أؾمتٝمزئ سمؽ, وم٠مظمذه يمٚمف, 

ومٕمٚم٧م ذًمؽ اسمتٖم٤مء وضمٝمؽ, وم٤مومرج  وم٤مؾمت٤مىمف, ومٚمؿ يؽمك ُمٜمف ؿمٞمئ٤م, اًمٚمٝمؿ وم٢من يمٜم٧م

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شقمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف, وم٤مٟمٗمرضم٧م اًمّمخرة, ومخرضمقا يٛمِمقن

وُمٜمٝم٤م اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح, وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة وسم٤مهلل 

 اًمتقومٞمؼ.

ومٕمغم اعمًٚمؿ أن حي٘مؼ اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد, وٓ يٙمقن 

      جث يت ىت  مت  خت    حت    جت يب ژ ذًمؽ إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

, وىمٚمٜم٤م سم٠من , ومٌدأ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ[٠9حمٛمد: ]ژ  ىث مث

 ڳ ڳ ڳ ژ اًمتقطمٞمد ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف إٓ ُمع اًمٕمٚمؿ ٕن أيمثر اًمٜم٤مس جيٝمٚمقن ُمٕمٜمك
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: سمؾ زد قمغم ذًمؽ أهنؿ ىمد يٗمنوهن٤م سمام يٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمالقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م, ژ ڱ

, أو )ٓ ُمٕمٌقد إٓ اهلل(, وهٙمذا شمٗمًػمهؿ هل٤م ُمثؾ ىمقهلؿ )ٓ ُمقضمقد إٓ اهلل(

سمـ)أن ٓ ظم٤مًمؼ إٓ اهلل( و)ٓ رازق إٓ اهلل(, وُمٕمٜم٤مه٤م احلؼ )ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ 

 ﮲ ۓ     ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژ اهلل(, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 .[62احل٩م: ] ژ﮳ 
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 ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ ؿقفف:

طم٤مل يمقٟمف ُمًتٕمٞمٜم٤م سمف  أٟمف يٕمٌد اهلل هذا إظم٤ٌمر سمح٤مل اعمقطمد ُمع اهلل

  .قمغم ـم٤مقمتف, إذ ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

ىمراءة  ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير: )

اًمًٌٕم٦م وهمػمهؿ سمتِمديد اًمٞم٤مء, وىمرأ قمٛمرو سمـ وم٤مئد سمتخٗمٞمٗمٝم٤م ُمع اًمٙمن وىمرأ 

ذم اعمقوٕملم ش هٞم٤مك»اًمٗمْمؾ واًمرىم٤مر سمٗمتح اهلٛمزة وىمرأ أسمق اًمًقار اًمٖمٜمقي 

 ًمٖم٦م ُمِمٝمقرة. وهل

وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ اًمٙم٤مف واهل٤مء واًمٞم٤مء هل ش إي٤م»واًمْمٛمػم اعمٜمٗمّمؾ هق 

طمروف ًمٌٞم٤من اخلٓم٤مب واًمٖمٞم٦ٌم واًمتٙمٚمؿ, وٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب يمام ذه٥م إًمٞمف 

اجلٛمٝمقر, وشم٘مديٛمف قمغم اًمٗمٕمؾ ًم٘مّمد آظمتّم٤مص, وىمٞمؾ ًمالهتامم, واًمّمقاب 

ؽ سم٤مًمٕم٤ٌمدة وٟمخّمؽ واعمٕمٜمك: ٟمخّم ,ٟمف هلام وٓ شمزاطمؿ سملم اعم٘متْمٞم٤متأ

سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م, ٓ ٟمٕمٌد همػمك وٓ ٟمًتٕمٞمٜمف, واًمٕم٤ٌمدة أىمَم هم٤مي٤مت اخلْمقع 

 واًمتذًمؾ. 

ىم٤مل اسمـ يمثػم: وذم اًمنمع قم٤ٌمرة قمام جيٛمع يمامل اعمح٦ٌم واخلْمقع واخلقف, 

وقمدل قمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب ًم٘مّمد آًمتٗم٤مت, ٕن اًمٙمالم إذا ٟم٘مؾ ُمـ أؾمٚمقب 

اًم٤ًمُمع, وأيمثر إي٘م٤مفم٤م ًمف يمام شم٘مرر ذم قمٚمؿ  إمم آظمر يم٤من أطمًـ شمٓمري٦م ًمٜمِم٤مط
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واعمجلء سم٤مًمٜمقن ذم اًمٗمٕمٚملم ًم٘مّمد اإلظم٤ٌمر ُمـ اًمداقمل قمـ ٟمٗمًف وقمـ  ,اعمٕم٤مين

ضمٜمًف ُمـ اًمٕم٤ٌمد, وىمٞمؾ: إن اعم٘م٤مم عم٤م يم٤من قمٔمٞمام مل يًت٘مؾ سمف اًمقاطمد اؾمت٘مّم٤مرا 

ًمٜمٗمًف واؾمتّمٖم٤مرا هل٤م, وم٤معمجلء سم٤مًمٜمقن ًم٘مّمد اًمتقاوع ٓ ًمتٕمٔمٞمؿ اًمٜمٗمس 

اًمٕم٤ٌمدة قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٙمقن إومم وؾمٞمٚم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م, وشم٘مديؿ اًمقؾم٤مئؾ وىمدُم٧م 

 (اهـ.وإـمالق آؾمتٕم٤مٟم٦م ًم٘مّمد اًمتٕمٛمٞمؿ ؾم٥ٌم ًمتحّمٞمؾ اعمٓم٤مًم٥م,

اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمذًم٦م ي٘م٤مل ـمريؼ ُمٕمٌد وسمٕمػم : )وىم٤مل اسمـ يمثػم

 ُمٕمٌد أي ُمذًمؾ, وذم اًمنمع: قم٤ٌمرة قمام جيٛمع يمامل اعمح٦ٌم واخلْمقع واخلقف.

وىمدم اعمٗمٕمقل وهق إي٤مك ويمرر ًمالهتامم واحلٍم أي ٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مك وٓ  

ٟمتقيمؾ إٓ قمٚمٞمؽ وهذا هق يمامل اًمٓم٤مقم٦م, واًمديـ يمٚمف يرضمع إمم هذيـ اعمٕمٜمٞملم, 

 ٿ ژوهذا يمام ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: اًمٗم٤محت٦م ه اًم٘مرآن, وهه٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

 وم٤مٕول شمؼمؤ ُمـ اًمنمك, واًمث٤مين شمؼمؤ ُمـ احلقل ژ ٿ ٿ ٿ

, وهذا اعمٕمٜمك ذم همػم آي٦م ُمـ اًم٘مرآن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًم٘مقة واًمتٗمقيض إمم اهلل وا

 ڦ ژ, [٠23هقد: ] ژ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ژ

 ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ, [29اعمٚمؽ: ]ژ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ  ڦ

 ٿ ٿ ٿ ژويمذًمؽ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ,[9اعمزُمؾ: ] ژ ڑ ژ

سمٙم٤مف اخلٓم٤مب وهق ُمٜم٤مؾم٦ٌم  وحتقل اًمٙمالم ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اعمقاضمٝم٦م ژ ٿ
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 ٿ ژٕٟمف عم٤م أصمٜمك قمغم اهلل ومٙم٠مٟمف اىمؽمب وطمي سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٝمذا ىم٤مل 

وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن أول اًمًقرة ظمؼم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ژ ٿ ٿ ٿ

سم٤مًمثٜم٤مء قمغم ٟمٗمًف اًمٙمريٛم٦م سمجٛمٞمؾ صٗم٤مشمف احلًٜمك وإرؿم٤مد ًمٕم٤ٌمده سم٠من يثٜمقا قمٚمٞمف 

ي٘مؾ ذًمؽ وهق ىم٤مدر قمٚمٞمف يمام ضم٤مء ذم سمذًمؽ وهلذا ٓ شمّمح صالة ُمـ مل 

صالة عمـ مل ي٘مرأ ٓ » ىم٤مل: اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أن رؾمقل اهلل 

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ ُمقمم , شسمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ىمًٛم٧م » احلرىم٦م قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اهلل 

ٗملم: ٟمّمٗمٝم٤م زم وٟمّمٗمٝم٤م ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّماًمّمالة 

وم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل اهلل: محدين قمٌدي ژ پ پ پ پ ژوم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد: 

ىم٤مل:  ژ ٺ   ٺ ٺ ژوم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل: أصمٜمك قمكم قمٌدي ژ ڀ ڀ ژ

 ٿ ٿ ٿ ژوم٢مذا ىم٤مل:  -أو ىم٤مل ومقض إزم قمٌدي  -جمدين قمٌدي 

وم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل ومٝمذه أي٦م سمٞمٜمل وسملم قمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل  ژٿ

 ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹژ

 وىم٤مل اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ش,ىم٤مل: ومٝم١مٓء ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل

يٕمٜمل إي٤مك ٟمقطمد وٟمخ٤مف وٟمرضمق ي٤م رسمٜم٤م ٓ همػمك وإي٤مك ٟمًتٕملم :  ژ ٿ ٿژ

 قمغم ـم٤مقمتؽ وقمغم أُمقرٟم٤م يمٚمٝم٤م. 
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اًمٕم٤ٌمدة وأن ي٠مُمريمؿ أن ختٚمّمقا ًمف    ژٿ ٿ ٿ ٿ ژوىم٤مل ىمت٤مدة 

ٕن   ژٿ ٿ ژقمغم   ژ ٿ ٿ ژوإٟمام ىمدم  ,ٞمٜمقه قمغم أُمقريمؿشمًتٕم

وآؾمتٕم٤مٟم٦م وؾمٞمٚم٦م إًمٞمٝم٤م وآهتامم واحلزم شم٘مديؿ ُم٤م هق  ,اًمٕم٤ٌمدة ًمف هل اعم٘مّمقدة

 ٿ ٿ ژإهؿ وم٤مٕهؿ واهلل أقمٚمؿ. وم٢من ىمٞمؾ: ومام ُمٕمٜمك اًمٜمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وم٢من يم٤مٟم٧م ًمٚمجٛمع وم٤مًمداقمل واطمد وإن يم٤مٟم٧م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ومال   ژٿ ٿ

ؾم٥م هذا اعم٘م٤مم؟ وىمد أضمٞم٥م سم٠من اعمراد ُمـ ذًمؽ اإلظم٤ٌمر قمـ ضمٜمس اًمٕم٤ٌمد يٜم٤م

واعمّمكم ومرد ُمٜمٝمؿ وٓ ؾمٞمام إن يم٤من ذم َج٤مقم٦م, أو إُم٤مُمٝمؿ وم٠مظمؼم قمـ ٟمٗمًف وقمـ 

ؿ ُمـ ىم٤مل: إظمقاٟمف اعم١مُمٜملم سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمتل ظمٚم٘مقا ٕضمٚمٝم٤م وشمقؾمط هلؿ سمخػم, وُمٜمٝم

وم٠مٟم٧م ذيػ وضم٤مهؽ ىمٞمؾ: إذا يمٜم٧م داظمؾ اًمٕم٤ٌمدة  ,جيقز أن شمٙمقن ًمٚمتٕمٔمٞمؿ

وإن يمٜم٧م ظم٤مرج اًمٕم٤ٌمدة ومال شم٘مؾ , ژٿ ٿ ٿ ٿ ژقمريض وم٘مؾ 

 ٟمحـ وٓ ومٕمٚمٜم٤م وًمق يمٜم٧م ذم ُم٤مئ٦م أًمػ أو أًمػ أًمػ ٓطمتٞم٤مج اجلٛمٞمع إمم اهلل

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إي٤مك ٟمٕمٌد أًمٓمػ ذم اًمتقاوع ُمـ إي٤مك قمٌدٟم٤م عم٤م ذم  ,ووم٘مرهؿ إًمٞمف

ٕم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ ًم اًمث٤مين ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ٟمٗمًف ُمـ ضمٕمٚمف ٟمٗمًف وطمده أهال

يًتٓمٞمع أطمد أن يٕمٌده طمؼ قم٤ٌمدشمف وٓ يثٜمل قمٚمٞمف يمام يٚمٞمؼ سمف, واًمٕم٤ٌمدة ُم٘م٤مم 

 قمٔمٞمؿ ينمف سمف اًمٕمٌد ٟٓمت٤ًمسمف إمم ضمٜم٤مب اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 ؾنكف أرشف أشامئل          ٓ تدظـل إٓ بقا ظبدها                 
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  ٴۇ ۈ ۈ ژأذف ُم٘م٤مُم٤مشمف وم٘م٤مل: سمٕمٌده ذم  وىمد ؾمٛمك اهلل رؾمقًمف 

, [٠9اجلـ: ] ژ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ ,[٠اًمٙمٝمػ: ] ژ ۅ ۅ ۋ ۋ

ومًامه قمٌدا قمٜمد إٟمزاًمف قمٚمٞمف  ,[٠اإلهاء: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

وقمٜمد ىمٞم٤مُمف ذم اًمدقمقة وإهائف سمف وأرؿمده إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕم٤ٌمدة ذم أوىم٤مت يْمٞمؼ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ژصدره ُمـ شمٙمذي٥م اعمخ٤مًمٗملم طمٞم٨م ي٘مقل: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ

 (اهـ.[99 - 97احلجر: ] ژ  ڎ

" اعمدارج"وًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ يمالم ٟمٗمٞمس قمغم هذه أي٦م, وم٘م٤مل ذم 

وه اخلٚمؼ وإُمر, واًمٙمت٥م واًمنمائع, واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب (: )74-8١/٠)

اٟمتٝمك إمم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم, وقمٚمٞمٝمام ُمدار اًمٕمٌقدي٦م واًمتقطمٞمد, طمتك ىمٞمؾ: أٟمزل 

ُم٤مئ٦م يمت٤مب وأرسمٕم٦م يمت٥م, َجع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن, وَجع اهلل 

ُمٕم٤مين هذه اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ذم اًم٘مرآن, وَجع ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ذم اعمٗمّمؾ, وَجع ُمٕم٤مين 

 [ .5اًمٗم٤محت٦م: ]ژٿ ٿ ٿ ٿ ژاعمٗمّمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م, وُمٕم٤مين اًمٗم٤محت٦م ذم 

ومٜمّمٗمٝمام ًمف شمٕم٤ممم, ومه٤م اًمٙمٚمٛمت٤من اعم٘مًقُمت٤من سملم اًمرب وسملم قمٌده ٟمّمٗملم, 

 .ژٿ ٿ ژوٟمّمٗمٝمام ًمٕمٌده وهق  ژٿ ٿ ژوهق 

 وؾمٞم٠ميت ه هذا وُمٕمٜم٤مه إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمقوٕمف.
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واًمٕم٤ٌمدة دمٛمع أصٚملم: هم٤مي٦م احل٥م سمٖم٤مي٦م اًمذل واخلْمقع, واًمٕمرب شم٘مقل: 

ـمريؼ ُمٕمٌد أي ُمذًمؾ, واًمتٕمٌد: اًمتذًمؾ واخلْمقع, ومٛمـ أطمٌٌتف ومل شمٙمـ ظم٤موٕم٤م 

ْمٕم٧م ًمف سمال حم٦ٌم مل شمٙمـ قم٤مسمدا ًمف طمتك شمٙمقن حم٤ٌم ًمف, عمتٙمـ قم٤مسمدا ًمف, وُمـ ظم

ظم٤موٕم٤م, وُمـ ه٤مهٜم٤م يم٤من اعمٜمٙمرون حم٦ٌم اًمٕم٤ٌمد ًمرهبؿ ُمٜمٙمريـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م, 

واعمٜمٙمرون ًمٙمقٟمف حمٌقسم٤م هلؿ, سمؾ هق هم٤مي٦م ُمٓمٚمقهبؿ, ووضمٝمف إقمغم هن٤مي٦م سمٖمٞمتٝمؿ 

هم٤مي٦م ُمٜمٙمريـ ًمٙمقٟمف إهل٤م, وإن أىمروا سمٙمقٟمف رسم٤م ًمٚمٕم٤معملم وظم٤مًم٘م٤م هلؿ, ومٝمذا 

شمقطمٞمدهؿ, وهق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م اًمذي اقمؽمف سمف ُمنميمق اًمٕمرب, ومل خيرضمقا سمف 

 ,[87اًمزظمرف: ]ژ  ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژقمـ اًمنمك, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

, [25ًم٘مامن: ]ژ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ژ

 ائ ائ   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئەئ

 84اعم١مُمٜمقن: ] ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی         ی    ی ی

وهلذا حيت٩م قمٚمٞمٝمؿ سمف قمغم شمقطمٞمد إهلٞمتف, وأٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن يٕمٌد همػمه, يمام  ,[89 -

 أٟمف ٓ ظم٤مًمؼ همػمه, وٓ رب ؾمقاه.

وآؾمتٕم٤مٟم٦م دمٛمع أصٚملم: اًمث٘م٦م سم٤مهلل, وآقمتامد قمٚمٞمف, وم٢من اًمٕمٌد ىمد يثؼ 

ًمٜم٤مس, وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم أُمقره ُمع صم٘متف سمف ٓؾمتٖمٜم٤مئف قمٜمف, وىمد سم٤مًمقاطمد ُمـ ا
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يٕمتٛمد قمٚمٞمف ُمع قمدم صم٘متف سمف حل٤مضمتف إًمٞمف, وًمٕمدم ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف, ومٞمحت٤مج إمم 

 اقمتامده قمٚمٞمف, ُمع أٟمف همػم واصمؼ سمف.

 ٿ ژواًمتقيمؾ ُمٕمٜمك يٚمتئؿ ُمـ أصٚملم: ُمـ اًمث٘م٦م, وآقمتامد, وهق طم٘مٞم٘م٦م 

إصالن ومه٤م اًمتقيمؾ, واًمٕم٤ٌمدة ىمد وهذان , [5اًمٗم٤محت٦م: ] ژٿ ٿ ٿ

 ذيمرا ذم اًم٘مرآن ذم قمدة ُمقاوع, ىمرن سمٞمٜمٝمام ومٞمٝم٤م, هذا أطمده٤م.

 [ .88هقد: ] ژ  حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ژاًمث٤مين: ىمقل ؿمٕمٞم٥م 

               ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ژاًمث٤مًم٨م: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ .٠23هقد: ] ژ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژـ اعم١مُمٜملم اًمراسمع: ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قم

 [ .4اعمٛمتحٜم٦م: ] ژ ىئ  ېئ

 ڌ ڌ ڍ  ڍ   ڇ   ڇ ڇ ڇ چ   چ ژ :اخل٤مُمس: ىمقًمف شمٕم٤ممم

  [ .9 - 8اعمزُمؾ: ] ژ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ

 ژ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڦ   ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ژ :اًم٤ًمدس: ىمقًمف شمٕم٤ممم

 [ .3١اًمرقمد: ]
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 ٿ ٿ ٿ ژومٝمذه ؾمت٦م ُمقاوع جيٛمع ومٞمٝم٤م سملم إصٚملم, ومه٤م 

 ..,.. [5اًمٗم٤محت٦م: ] ژٿ

إذا قمروم٧م هذا, وم٤مًمٜم٤مس ذم هذيـ إصٚملم ومه٤م اًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م أرسمٕم٦م 

 أىم٤ًمم:

أضمٚمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م: أهؾ اًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قمٚمٞمٝم٤م, ومٕم٤ٌمدة اهلل هم٤مي٦م  

ُمرادهؿ, وـمٚمٌٝمؿ ُمٜمف أن يٕمٞمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م, ويقوم٘مٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم هب٤م, وهلذا يم٤من ُمـ 

وشمٕم٤ممم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمرو٤مشمف, وهق اًمذي قمٚمٛمف اًمٜمٌل  أومْمؾ ُم٤م ي٠ًمل اًمرب شم٤ٌمرك

ي٤م ُمٕم٤مذ, واهلل إين ٕطمٌؽ, ومال شمٜمس أن », وم٘م٤مل حلٌف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  

 ش .شم٘مقل دسمر يمؾ صالة: اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ

وم٠مٟمٗمع اًمدقم٤مء ـمٚم٥م اًمٕمقن قمغم ُمرو٤مشمف, وأومْمؾ اعمقاه٥م إؾمٕم٤مومف هبذا 

اعم٠مصمقرة ُمداره٤م قمغم هذا, وقمغم دومع ُم٤م يْم٤مده, وقمغم اعمٓمٚمقب, وَجٞمع إدقمٞم٦م 

 شمٙمٛمٞمٚمف وشمٞمًػم أؾم٤ٌمسمف, ومت٠مُمٚمٝم٤م.

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف: شم٠مُمٚم٧م أٟمٗمع اًمدقم٤مء وم٢مذا 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ژهق ؾم١مال اًمٕمقن قمغم ُمرو٤مشمف, صمؿ رأيتف ذم اًمٗم٤محت٦م ذم 

 [ .5اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ٹ
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ٕمروقن قمـ قم٤ٌمدشمف وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف, وُم٘م٤مسمؾ ه١مٓء اًم٘مًؿ اًمث٤مين, وهؿ اعم

ومال قم٤ٌمدة وٓ اؾمتٕم٤مٟم٦م, سمؾ إن ؾم٠مًمف أطمدهؿ واؾمتٕم٤من سمف ومٕمغم طمٔمقفمف وؿمٝمقاشمف, 

ٓ قمغم ُمرو٤مة رسمف وطم٘مقىمف, وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ي٠ًمًمف ُمـ ذم اًمًاموات وإرض 

ي٠ًمًمف أوًمٞم٤مؤه وأقمداؤه ويٛمد ه١مٓء وه١مٓء, وأسمٖمض ظمٚم٘مف قمدوه إسمٚمٞمس وُمع 

ٓم٤مه إي٤مه٤م, وُمتٕمف هب٤م, وًمٙمـ عم٤م مل شمٙمـ قمقٟم٤م ًمف قمغم هذا وم٘مد ؾم٠مًمف طم٤مضم٦م وم٠مقم

ُمرو٤مشمف, يم٤مٟم٧م زي٤مدة ًمف ذم ؿم٘مقشمف, وسمٕمده قمـ اهلل وـمرده قمٜمف, وهٙمذا يمؾ ُمـ 

اؾمتٕم٤من سمف قمغم أُمر وؾم٠مًمف إي٤مه, ومل يٙمـ قمقٟم٤م قمغم ـم٤مقمتف يم٤من ُمٌٕمدا ًمف قمـ 

 ُمرو٤مشمف, ىم٤مـمٕم٤م ًمف قمٜمف وٓ سمد.

ٞمٕمٚمؿ أن إضم٤مسم٦م اهلل ًم٤ًمئٚمٞمف وًمٞمت٠مُمؾ اًمٕم٤مىمؾ هذا ذم ٟمٗمًف وذم همػمه, وًم

ًمٞم٧ًم ًمٙمراُم٦م اًم٤ًمئؾ قمٚمٞمف, سمؾ ي٠ًمًمف قمٌده احل٤مضم٦م ومٞم٘مْمٞمٝم٤م ًمف, وومٞمٝم٤م هاليمف 

وؿم٘مقشمف, ويٙمقن ىمْم٤مؤه ًمف ُمـ هقاٟمف قمٚمٞمف, وؾم٘مقـمف ُمـ قمٞمٜمف, ويٙمقن ُمٜمٕمف 

ُمٜمٝم٤م ًمٙمراُمتف قمٚمٞمف وحمٌتف ًمف, ومٞمٛمٜمٕمف مح٤مي٦م وصٞم٤مٟم٦م وطمٗمٔم٤م ٓ سمخال, وهذا إٟمام 

د يمراُمتف وحمٌتف, ويٕم٤مُمٚمف سمٚمٓمٗمف, ومٞمٔمـ سمجٝمٚمف أن اهلل ٓ يٗمٕمٚمف سمٕمٌده اًمذي يري

سمرسمف, وهذا طمِمق ىمٚمٌف  حيٌف وٓ يٙمرُمف, ويراه ي٘ميض طمقائ٩م همػمه, ومٞمزء فمٜمف

وٓ يِمٕمر سمف, واعمٕمّمقم ُمـ قمّمٛمف اهلل, واإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف سمّمػمة, وقمالُم٦م 

 هذا محٚمف قمغم إىمدار وقمت٤مسمف اًم٤ٌمـمـ هل٤م, يمام ىمٞمؾ:

 حتك إذا ؾات أمر ظاتب افؼدرا           ع فػرصتفوظاجز افرأي مضقا
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ومقاهلل ًمق يمِمػ قمـ طم٤مصٚمف وهه ًمرأى هٜم٤مك ُمٕم٤مشم٦ٌم اًم٘مدر واهت٤مُمف, وأٟمف 

ىمد يم٤من يٜمٌٖمل أن يٙمقن يمذا ويمذا, وًمٙمـ ُم٤م طمٞمٚمتل, وإُمر ًمٞمس إزم؟ واًمٕم٤مىمؾ 

 ظمّمؿ ٟمٗمًف, واجل٤مهؾ ظمّمؿ أىمدار رسمف.

وقم٤مىمٌتف ُمٖمٞم٦ٌم قمٜمؽ, وإذا مل وم٤مطمذر يمؾ احلذر أن شم٠ًمًمف ؿمٞمئ٤م ُمٕمٞمٜم٤م ظمػمشمف 

دمد ُمـ ؾم١ماًمف سمدا, ومٕمٚم٘مف قمغم ذط قمٚمٛمف شمٕم٤ممم ومٞمف اخلػمة, وىمدم سملم يدي 

ؾم١ماًمؽ آؾمتخ٤مرة, وٓ شمٙمـ اؾمتخ٤مرة سم٤مًمٚم٤ًمن سمال ُمٕمروم٦م, سمؾ اؾمتخ٤مرة ُمـ ٓ 

قمٚمؿ ًمف سمٛمّم٤محلف, وٓ ىمدرة ًمف قمٚمٞمٝم٤م, وٓ اهتداء ًمف إمم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م, وٓ يٛمٚمؽ 

 سمؾ إن ويمؾ إمم ٟمٗمًف هٚمؽ يمؾ اهلالك, واٟمٗمرط قمٚمٞمف أُمره.ًمٜمٗمًف ضا وٓ ٟمٗمٕم٤م, 

وإذا أقمٓم٤مك ُم٤م أقمٓم٤مك سمال ؾم١مال شم٠ًمًمف أن جيٕمٚمف قمقٟم٤م ًمؽ قمغم ـم٤مقمتف 

وسمالهم٤م إمم ُمرو٤مشمف, وٓ جيٕمٚمف ىم٤مـمٕم٤م ًمؽ قمٜمف, وٓ ُمٌٕمدا قمـ ُمرو٤مشمف, وٓ شمٔمـ 

أن قمٓم٤مءه يمؾ ُم٤م أقمٓمك ًمٙمراُم٦م قمٌده قمٚمٞمف, وٓ ُمٜمٕمف يمؾ ُم٤م يٛمٜمٕمف هلقان قمٌده 

قمٚمٞمف, وًمٙمـ قمٓم٤مءه وُمٜمٕمف اسمتالء واُمتح٤من, يٛمتحـ هبام قم٤ٌمده, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 ڻ ڻ ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ  گژ

أي ًمٞمس يمؾ ُمـ  ,[٠7 - ٠5اًمٗمجر: ]ژ  ھ  ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

أقمٓمٞمتف وٟمٕمٛمتف وظمقًمتف وم٘مد أيمرُمتف, وُم٤م ذاك ًمٙمراُمتف قمكم, وًمٙمٜمف اسمتالء ُمٜمل, 

٠مقمٓمٞمف ومقق ذًمؽ, أم يٙمٗمرين وم٠مؾمٚمٌف إي٤مه, وأظمقل ومٞمف واُمتح٤من ًمف أيِمٙمرين وم

همػمه؟ وًمٞمس يمؾ ُمـ اسمتٚمٞمتف ومْمٞم٘م٧م قمٚمٞمف رزىمف, وضمٕمٚمتف سم٘مدر ٓ يٗمْمؾ قمٜمف, 
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ومذًمؽ ُمـ هقاٟمف قمكم, وًمٙمٜمف اسمتالء واُمتح٤من ُمٜمل ًمف أيّمؼم وم٠مقمٓمٞمف أوٕم٤مف 

 أوٕم٤مف ُم٤م وم٤مشمف ُمـ ؾمٕم٦م اًمرزق, أم يتًخط ومٞمٙمقن طمٔمف اًمًخط؟ .

ُمـ فمـ أن ؾمٕم٦م اًمرزق إيمرام, وأن اًمٗم٘مر إه٤مٟم٦م, وم٘م٤مل:  ومرد اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم

مل أسمتؾ قمٌدي سم٤مًمٖمٜمك ًمٙمراُمتف قمكم, ومل أسمتٚمف سم٤مًمٗم٘مر هلقاٟمف قمكم, وم٠مظمؼم أن اإليمرام 

واإله٤مٟم٦م ٓ يدوران قمغم اعم٤مل وؾمٕم٦م اًمرزق وشم٘مديره, وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف يقؾمع قمغم 

ُمـ يٙمرُمف سمٛمٕمرومتف  اًمٙم٤مومر ٓ ًمٙمراُمتف, وي٘مؽم قمغم اعم١مُمـ ٓ إله٤مٟمتف, إٟمام يٙمرم

وحمٌتف وـم٤مقمتف, وهيلم ُمـ هيٞمٜمف سم٤مإلقمراض قمٜمف وُمٕمّمٞمتف, ومٚمف احلٛمد قمغم هذا 

 ٿ ٿ ژومٕم٤مدت ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إمم  وقمغم هذا, وهق اًمٖمٜمل احلٛمٞمد.

  اهـ.([5اًمٗم٤محت٦م: ]ژ ٹ ٿ ٿ

 يمالم ٟمٗمٞمس سمٕمد هذا ذم ٟمٗمس اعمقـمـ.وًمف 

: ُمـ اًمث٘م٦م, وآقمتامد, واًمتقيمؾ ُمٕمٜمك يٚمتئؿ ُمـ أصٚملم: )وُمٜمف ىمقًمف 

وهذان إصالن  ,[5اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژوهق طم٘مٞم٘م٦م 

ومه٤م اًمتقيمؾ, واًمٕم٤ٌمدة ىمد ذيمرا ذم اًم٘مرآن ذم قمدة ُمقاوع, ىمرن سمٞمٜمٝمام ومٞمٝم٤م, هذا 

 أطمده٤م.

 [ .88هقد: ] ژ  حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ژاًمث٤مين: ىمقل ؿمٕمٞم٥م 
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               ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ژاًمث٤مًم٨م: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ .٠23هقد: ]ژ  ڱ ڳ ڳ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژاًمراسمع: ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اعم١مُمٜملم 

 [ .4اعمٛمتحٜم٦م: ] ژ ىئ  ېئ

 ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ   ڇ   ڇ ڇ ڇ چ   چ ژاخل٤مُمس: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  [ .9 - 8اعمزُمؾ: ] ژ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ

 ژ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڦ   ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ژاًم٤ًمدس: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ .3١اًمرقمد: ]

 ٿ ٿ ٿ ژومٝمذه ؾمت٦م ُمقاوع جيٛمع ومٞمٝم٤م سملم إصٚملم, ومه٤م 

 ( اهـ.[5اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ٹ ٿ

, ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًم٘مقًمٞم٦م أو ژ ٿ ٿ ژ وىمقًمف:

اًمٗمٕمٚمٞم٦م أو آقمت٘م٤مدي٦م, وم٤مًمٕم٤ٌمدة اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال 

  شمٕم٤ممم. الموإومٕم٤مل واعمٕمت٘مدات يمام قمرومف سمذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾم
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: )إصؾ اخل٤مُمس: أن "شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد"وىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم 

اًمٕم٤ٌمدة أىمَم هم٤مي٤مت اخلْمقع واًمتذًمؾ ومل شمًتٕمٛمؾ إٓ ذم اخلْمقع هلل شمٕم٤ممم ٕٟمف 

 ." اًمٙمِم٤مف"يمام ذم  ُمقزم أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ ومٙم٤من طم٘مٞم٘م٤م سم٠مىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع

 اًمذي شمٗمٞمده يمٚمٛمتف اًمتل إًمٞمٝم٤م صمؿَّ إنَّ رأَس اًمٕم٤ٌمدة وأؾم٤مؾَمٝم٤م اًمتقطمٞمُد هلل

دقم٧م َجٞمع اًمرؾمؾ, وهل ىمقل )ٓ إًمف إَّٓ اهلل( , واعمراد اقمت٘م٤مد ُمٕمٜم٤مه٤م واًمٕمٛمؾ 

د ىمقهل٤م سم٤مًمٚم٤ًمن.  سمٛم٘متْم٤مه٤م, ٓ جمرَّ

وُمٕمٜم٤مه٤م: إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة واإلهلٞم٦م, واًمٜمٗمل واًمؼماءة ُمـ يمؾِّ ُمٕمٌقد دوٟمف, 

ؿ أهُؾ      ڃ ڄ ژاًمٚم٤ًمن اًمٕمريب, وم٘م٤مًمقا: وىمد قمٚمؿ اًمٙمٗم٤مر هذا اعمٕمٜمك: ٕهنَّ

 [.5ص: ] ژ ڇ چ چ چ     چ ڃڃ      ڃ

 :هلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمٕم٤ٌمدة ًمف أٟمقاقم٤مإذا قمروم٧َم هذه إصقل وم٤مقمٚمؿ أنَّ ا

اقمت٘م٤مدي٦م: وهل أؾم٤مؾُمٝم٤م, وذًمؽ أن يٕمت٘مد أٟمَّف اًمربُّ اًمقاطمد إطمُد اًمذي ًمف 

ًمف, وٓ يِمٗمع قمٜمده  اخلٚمؼ وإُمر, وسمٞمده اًمٜمٗمع واًمي, وأٟمَّف اًمذي ٓ ذيؽ

 أطمد إَّٓ سم٢مذٟمف, وأٟمَّف ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ همػمه, وهمػم ذًمؽ ُمـ ًمقازم اإلهَلٞم٦م.

وُمٜمٝم٤م ًمٗمٔمٞم٦م: وهل اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد, ومَٛمـ اقمت٘مد ُم٤م ذيمر ومَل يٜمٓمؼ هب٤م 

مل حي٘مـ دُمف وٓ ُم٤مًمف, ويم٤من يم٢مسمٚمٞمس, وم٢مٟمَّف يٕمت٘مد اًمتقطمٞمَد, سمؾ وُي٘مرُّ سمف يمام 

ٟمَّف مل َيٛمتثؾ أُمَر اهلل سم٤مًمًجقد ومٙمٗمر, وَُمـ ٟمٓمؼ هب٤م ومَل يٕمت٘مد أؾمٚمٗمٜم٤مه قمٜمف, إَّٓ أ

 طم٘مـ ُم٤مًمف ودُمف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل, وطمٙمُٛمف طمٙمؿ اعمٜم٤موم٘ملم.
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وسمدٟمٞم٦م: يم٤مًم٘مٞم٤مم واًمريمقع واًمًجقد ذم اًمّمالة, وُمٜمٝم٤م اًمّمقم وأومٕم٤مل 

 احل٩م واًمٓمقاف.

ع ٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف, وأٟمقاٞم٦م: يم٢مظمراج ضمزء ُمـ اعم٤مل اُمتث٤مٓ عموُم٤مًم

اًمقاضم٤ٌمت واعمٜمدوسم٤مت ذم إُمقال وإسمدان وإومٕم٤مل وإىمقال يمثػمة, ًمٙمـ هذه 

 أُمٝم٤مهت٤م.

رت هذه إُمقر, وم٤مقمٚمؿ أنَّ اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م إٟمٌٞم٤مَء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة  وإذا شم٘مرَّ

واًمًالم ُِمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ َيدقمقن اًمٕم٤ٌمَد إمم إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤ٌمدة, َٓ إمم 

ون سمذًمؽ, يمامإصم٤ٌمت أٟمَّف ظَمٚمَ  ىمررٟم٤مه ويمررٟم٤مه, وًمذا ىم٤مًمقا  َ٘مٝمؿ وٟمحقه, إذ هؿ ُم٘مرُّ

أي: ًمٜمٗمرده سم٤مًمٕم٤ٌمدة وٟمخّمف هب٤م ُمـ دون آهلتٜم٤م, : ژ چ چ ڃ ڃ ژ

ومٚمؿ يٜمٙمروا إٓ ـمٚم٥م اًمرؾمؾ ُمٜمٝمؿ إومراد اًمٕم٤ٌمدة هلل, ومل يٜمٙمروا اهلل شمٕم٤ممم, وٓ 

ًمٕم٤ٌمدة, ومٕمٌدوا ُمع اهلل ىم٤مًمقا إٟمف ٓ يٕمٌد, سمؾ أىمروا سم٠مٟمف يٕمٌد, وأٟمٙمروا يمقٟمف يٗمرد سم٤م

 ٴۇ ۈ ۈ ژهمػمه, وأذيمقا ُمٕمف ؾمقاه, واختذوا ُمٕمف أٟمدادا, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي: وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أٟمف ٓ ٟمد ًمف, ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذم  : ۅ ۅ  ۋ ۋ

, شًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ إٓ ذيٙم٤م هق ًمؽ, متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ»شمٚمٌٞمتٝمؿ ًمٚمح٩م: 

أي:  :شىمد ىمد»ومٞم٘مقل:  شٓ ذيؽ ًمؽ»قمٜمد ىمقهلؿ  ويم٤من يًٛمٕمٝمؿ اًمٜمٌل 

, ومٜمٗمس ذيمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم شإٓ ذيٙم٤م هق ًمؽ»ًمق شمريمقا ىمقهلؿ:  أومردوه 

 إىمرار سمف شمٕم٤ممم.
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, [ 62اًم٘مّمص: ] ژ چ چ          چ   چ ڃ ڃ ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

, ومٜمٗمس اخت٤مذ [٠95إقمراف: ] ژ  حت جت يب      ىب مب خب حب جبژ

سم٤مخلْمقع هلؿ واًمت٘مرب سم٤مًمٜمذور  اًمنميم٤مء إىمرار سم٤مهلل شمٕم٤ممم, ومل يٕمٌدوا إٟمداد

 واًمٜمحر هلؿ: إٓ ٓقمت٘م٤مدهؿ أهن٤م شم٘مرهبؿ إمم اهلل زًمٗمك وشمِمٗمع هلؿ ًمديف.

وم٠مرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ شم٠مُمرهؿ سمؽمك قم٤ٌمدة يمؾ ُم٤م ؾمقاه, وشمٌلم أن هذا آقمت٘م٤مد 

ذًمؽ ٓ يٙمقن  اًمذي يٕمت٘مدوٟمف ذم إٟمداد سم٤مـمؾ, وأن اًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٤مـمؾ, وأن

يمام قمروم٧م ذم إصؾ - ق شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة, وىمد يم٤مٟمقا ُم٘مريـإٓ هلل وطمده, وهذا ه

 سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهق أن اهلل هق اخل٤مًمؼ وطمده واًمرازق وطمده. -اًمراسمع

وُمـ هذا شمٕمرف أن اًمتقطمٞمد اًمذي دقمتٝمؿ إًمٞمف اًمرؾمؾ ُمـ أوهلؿ وهق ٟمقح 

, هق شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة, وًمذا شم٘مقل , إمم آظمرهؿ وهق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل 

 .ژ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ژ, ژ  ڻ  ڻ ڻ   ڻ ژ هلؿ اًمرؾمؾ:

وىمد يم٤من اعمنميمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد اعمالئٙم٦م ويٜم٤مدهيؿ قمٜمد اًمِمدائد, وُمٜمٝمؿ 

ُمـ يٕمٌد أطمج٤مرا وهيتػ هب٤م قمٜمد اًمِمدائد, وهل ذم إصؾ صقر رضم٤مل ص٤محللم 

يم٤مٟمقا حيٌقهنؿ ويٕمت٘مدون ومٞمٝمؿ, ومٚمام هٚمٙمقا صقروا صقرهؿ شمًٚمٞم٤م هب٤م, ومٚمام ـم٤مل 

قمٌدوهؿ, صمؿ زاد إُمد ـمقٓ ومٕمٌدوا إطمج٤مر, وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد  قمٚمٞمٝمؿ إُمد

اعمًٞمح, وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد اًمٙمقايم٥م, وهيتػ هب٤م قمٜمد اًمِمدائد, ومٌٕم٨م اهلل حمٛمدا 

وطمده, سم٠من يٗمردوه سم٤مًمٕم٤ٌمدة يمام أومردوه سم٤مًمرسمقسمٞم٦م,  يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل 
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, شإًمف إٓ اهللٓ »سمرسمقسمٞمتف ًمٚمًٛمقات وإرض, وأن يٗمردوه سمٛمٕمٜمك وُم١مدى يمٚمٛم٦م 

ُمٕمت٘مديـ عمٕمٜم٤مه٤م, قم٤مُمٚملم سمٛم٘متْم٤مه٤م, وأن ٓ يدقمقا ُمع اهلل أطمدا, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وىم٤مل [, ٠4اًمرقمد: ] ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ

, أي: ُمـ ذط [23اعم٤مئدة: ] ژ  ىئ مئ                حئ جئ ی ی ی ژشمٕم٤ممم: 

ه سم٤مًمتقيمؾ يمام جي٥م أن اًمّمدق ذم اإليامن سم٤مهلل أن ٓ يتقيمٚمقا إٓ قمٚمٞمف, وأن يٗمردو

, وٓ ژ ٿ ٿ ژيٗمردوه سم٤مًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر, وأُمر اهلل قم٤ٌمده أن ي٘مقًمقا 

٤مذسم٤م ُمٜمٝمٞم٤م قمـ أن ي٘مقل يّمدق ىم٤مئؾ هذا إٓ إذا أومرد اًمٕم٤ٌمدة هلل شمٕم٤ممم, وإٓ يم٤من يم

: إذ ُمٕمٜم٤مه٤م: ٟمخّمؽ سم٤مًمٕم٤ٌمدة وٟمٗمردك هب٤م دون يمؾ أطمد, وهق ُمٕمٜمك ٦مهذه اًمٙمٚمٛم

: عم٤م [4٠اًمٌ٘مرة: ] ژ ک ک ژ, [56قت: اًمٕمٜمٙمٌ] ژ  چ چ ژىمقًمف: 

قمرف ُمـ قمٚمؿ اًمٌٞم٤من أن شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم يٗمٞمد احلٍم, أي: ٓ شمٕمٌدوا إٓ 

 . "اًمٙمِم٤مف"همػمه, يمام ذم  اه, وٓ شمت٘مقا إٓ اهلل وٓ شمت٘مقاهلل وٓ شمٕمٌدوا همػم

ء وم٢مومراد اهلل شمٕم٤ممم سمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة ٓ يتؿ إٓ سم٠من يٙمقن اًمدقم٤مء يمٚمف ًمف, واًمٜمدا

ذم اًمِمدائد واًمرظم٤مء ٓ يٙمقن إٓ هلل وطمده, وآؾمتٖم٤مصم٦م وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وطمده, 

واًمٚمجقء إمم اهلل واًمٜمذر واًمٜمحر ًمف شمٕم٤ممم, وَجٞمع أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اخلْمقع 

واًم٘مٞم٤مم شمذًمال هلل شمٕم٤ممم, واًمريمقع واًمًجقد واًمٓمقاف واًمتجرد قمـ اًمثٞم٤مب 

ُمـ ومٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ عمخٚمقق طمل و ,واحلٚمؼ واًمت٘مّمػم يمٚمف ٓ يٙمقن إٓ هلل 

أو ُمٞم٧م أو َج٤مد أو همػمه, وم٘مد أذك ذم اًمٕم٤ٌمدة, وص٤مر ُمـ شمٗمٕمؾ ًمف هذه إُمقر 
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إهل٤م ًمٕم٤مسمديف, ؾمقاء يم٤من ُمٚمٙم٤م أو ٟمٌٞم٤م أو وًمٞم٤م أو ؿمجرا أو ىمؼما أو ضمٜمٞم٤م أو طمٞم٤م أو 

ُمٞمت٤م, وص٤مر اًمٕم٤مسمد هبذه اًمٕم٤ٌمدة أو سم٠مي ٟمقع ُمٜمٝم٤م قم٤مسمدا ًمذًمؽ اعمخٚمقق ُمنميم٤م 

, وإن أىمر سم٤مهلل وقمٌده, وم٢من إىمرار اعمنميملم سم٤مهلل وشم٘مرهبؿ إًمٞمف مل خيرضمٝمؿ قمـ سم٤مهلل

اًمنمك, وقمـ وضمقب ؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ وؾمٌل ذرارهيؿ وأظمذ أُمقاهلؿ همٜمٞمٛم٦م, وم٤مهلل 

ه, وٓ ي١مُمـ سمف شمٕم٤ممم أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك, ٓ ي٘مٌؾ قمٛمال ؿمقرك ومٞمف همػم

 اهـ.(ُمـ قمٌد ُمٕمف همػمه

سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمٕمؾ, سمٞمٜمام ًمق  وهذا اًمذي ذيمره اسمـ إُمػم

-اًمؽمك, ومت٤مرك اعمحرم أو اعمٙمروه  أردٟم٤م اًمتٗمريع أيمثر وم٢من اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن ُمـ ضمٝم٦م

ذم ذًمؽ,  ُم٠مضمقر همػم ُم٠مزور: سمؾ ويٕمتؼم قم٤مسمدا هلل -ذع شمريمف ٕن اهلل

 :ىم٤مل: ىم٤مل اهلل ىم٤مل: قمـ حمٛمد  وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ أيب هريرة

دث قمٌدي سم٠من يٕمٛمؾ طمًٜم٦م, وم٠مٟم٤م أيمتٌٝم٤م ًمف طمًٜم٦م ُم٤م مل يٕمٛمؾ, وم٢مذا قمٛمٚمٝم٤م, إذا حت»

وم٠مٟم٤م أيمتٌٝم٤م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م, وإذا حتدث سم٠من يٕمٛمؾ ؾمٞمئ٦م, وم٠مٟم٤م أهمٗمره٤م ًمف ُم٤م مل يٕمٛمٚمٝم٤م, 

 ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م: رب,»: وىم٤مل رؾمقل اهلل  ش,ذا قمٛمٚمٝم٤م, وم٠مٟم٤م أيمتٌٝم٤م ًمف سمٛمثٚمٝم٤موم٢م

ٍم سمف, وم٘م٤مل: ارىمٌقه وم٢من قمٛمٚمٝم٤م ذاك قمٌدك يريد أن يٕمٛمؾ ؾمٞمئ٦م, وهق أسم

, شقه٤م ًمف طمًٜم٦م, إٟمام شمريمٝم٤م ُمـ ضمرايوم٤ميمتٌقه٤م ًمف سمٛمثٚمٝم٤م, وإن شمريمٝم٤م وم٤ميمتٌ

(, ورسمام ضمرت اًمٕم٤ٌمدة ذم إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم ٠29)أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ ُمًٚمؿ

 .ومتٙمزن ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ومٕمؾ ومٕمٚمف اًمٕمٌد ويمؾ هنل شمريمف اًمٕمٌد ُمـ ضمراء اهلل
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ورطمك اًمٕمٌقدي٦م شمدور قمغم مخس : )"رجاعمدا"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ   

 قمنمة ىم٤مقمدة, ُمـ يمٛمٚمٝم٤م يمٛمؾ ُمراشم٥م اًمٕمٌقدي٦م.

وسمٞم٤مهن٤م أن اًمٕمٌقدي٦م ُمٜم٘مًٛم٦م قمغم اًم٘مٚم٥م, واًمٚم٤ًمن, واجلقارح, وقمغم يمؾ 

 ُمٜمٝم٤م قمٌقدي٦م ختّمف.

وإطمٙم٤مم اًمتل ًمٚمٕمٌقدي٦م مخ٦ًم: واضم٥م, وُمًتح٥م, وطمرام, وُمٙمروه, 

 ( اهـ.جلقارحاطمد ُمـ اًم٘مٚم٥م, واًمٚم٤ًمن, واوُم٤ٌمح, وهل ًمٙمؾ و

 ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م شمٗمّمٞمال ُمقؾمٕم٤م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. صمؿ اٟمٓمٚمؼ

 ڄ  ڄ ژ هل ًم٥م وه وضمقد هذه احلٞم٤مة, ىم٤مل شمٕم٤ممم: وقم٤ٌمدة اهلل

, ُمٕمٜمك يٕمٌدون يقطمدون, وهل [56اًمذاري٤مت: ] ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ

  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ دقمقة َجٞمع اًمرؾمؾ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ,[36اًمٜمحؾ: ]ژ  ڇ چ

جلٛمٞمع  وهل أُمر اهلل ,[25إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ٺ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ

 ژ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ اًمٜم٤مس:

 ڳ ڳ ڳ ژ :, وهل ىمْم٤مء اهلل وطمٙمٛمف وأُمره, ىم٤مل اهلل[2٠اًمٌ٘مرة: ]

 ڳ ژ :, وهل أُمر اهلل[23اإلهاء: ]ژ  ں ڱ   ڱ ڱ ڱ

   ۓ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ,, وهل وصٞم٦م اهلل[36اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
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 ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ    ۈ  ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ېې   ې ې ۉ

 جئ ی ی یی     ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ

 ڌ ڍ ڍ ژ , وهل ؾمٌٞمؾ اعمرؿمديـ:[٠5٠إٟمٕم٤مم: ] ژ  ىئ مئ حئ

, إمم همػم ذًمؽ مم٤م يذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ, [99احلجر: ] ژ  ڎ ڎ ڌ

 : ذم يمت٤ميب هداي٦م اًم٘مرآن ًمٚمتقطمٞمد.ريع واحلٛمد هللوىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ سمتقؾمع وشمٗم

قمغم اًمٕمٌٞمد, ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ ُمٕم٤مذ سمـ  وُمـ اًمًٜم٦م أهن٤م طمؼ اهلل

ي٤م ُمٕم٤مذ, أشمدري ُم٤م طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد » :ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل ضمٌؾ

طمؼ » ىمٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ, ومٙمرره٤م صمالصم٤م, ىم٤مل: شوُم٤م طمؼ اًمٕمٌٞمد قمغم اهلل؟

ًمٕمٌٞمد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ٤م, وطمؼ اًمٕمٌٞمد قمغم اهلل أهنؿ إن اهلل قمغم ا

أن أقمراسمٞم٤م قمرض  , وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب أيقب:شومٕمٚمقا ذًمؽ أن ٓ يٕمذهبؿ

أو سمزُم٤مُمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل  -وهق ذم ؾمٗمر, وم٠مظمذ سمخٓم٤مم ٟم٤مىمتف  ًمرؾمقل اهلل 

قمدين ُمـ اًمٜم٤مر, ىم٤مل: أظمؼمين سمام ي٘مرسمٜمل ُمـ اجلٜم٦م, وُم٤م ي٤ٌم -أو ي٤م حمٛمد  -اهلل 

, ىم٤مل: ش ًم٘مد وومؼ, أو ًم٘مد هدي», صمؿ ٟمٔمر ذم أصح٤مسمف, صمؿ ىم٤مل: ومٙمػ اًمٜمٌل 

شمٕمٌد اهلل ٓ شمنمك سمف ؿمٞمئ٤م, وشم٘مٞمؿ : »يمٞمػ ىمٚم٧م؟ ىم٤مل: وم٠مقم٤مد, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

, واشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف سمٜمحقه قمـ أيب شاًمّمالة, وشم١ميت اًمزيم٤مة, وشمّمؾ اًمرطمؿ, دع اًمٜم٤مىم٦م

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اهلل سمـ قمٛمر, وذم اًمّمحٞمحلم قمـ قمٌد هريرة
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سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس, قمغم أن يٕمٌد اهلل ويٙمٗمر سمام دوٟمف, وإىم٤مم اًمّمالة, وإيت٤مء »

, وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب ٓ شمٙم٤مد شمٜمتٝمل شاًمزيم٤مة وطم٩م اًمٌٞم٧م, وصقم رُمْم٤من

إمم هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ, يمٞمػ ٓ وهق ؾم٥ٌم رو٤م اهلل  ًمٙمثرة ُم٤م دقم٤م رؾمقل اهلل

إن »:  :رؾمقلىم٤مل: ىم٤مل  ذم اًمداريـ, ومٗمل ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة قمـ اًمٕمٌد

اهلل يرى ًمٙمؿ صمالصم٤م, ويٙمره ًمٙمؿ صمالصم٤م, ومػمى ًمٙمؿ: أن شمٕمٌدوه, وٓ شمنميمقا سمف 

ؿمٞمئ٤م, وأن شمٕمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل َجٞمٕم٤م وٓ شمٗمرىمقا, ويٙمره ًمٙمؿ: ىمٞمؾ وىم٤مل, ويمثرة 

 .شاًم١ًمال, وإو٤مقم٦م اعم٤مل
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 رشوط ؿبقل افعبادة

  :وىمٌقل اًمٕم٤ٌمدة أيٍّ يم٤مٟم٧م ُمتقىمٗم٦م قمغم ذـملم ومه٤م  

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ :سم٤مًمتقطمٞمد, ىم٤مل اهلل اإلظمالص هلل-٠

 ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[5اًمٌٞمٜم٦م: ] ژ ں ں  ڱ

, وذم اًمّمحٞمحلم قمـ [3اًمزُمر: ]ژ  ڈ ڈ ڎ  ڎ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2اًمزُمر: ]

, شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى»:ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٛمر

أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وذم ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة

, وإطم٤مدي٨م ذم شاًمنمك, ُمـ قمٛمؾ قمٛمال أذك ُمٕمل ومٞمف همػمي شمريمتف وذيمف

 اًم٤ٌمب يمثػمة يٕمن طمٍمه٤م, وؾمٜمخرج قمـ اعمقوقع.

ًم٦م قمغم اإلظمالص سم٠مووح , ومٝمل داژ ٿ ٿ ژ ويدل قمٚمٞمف هٜم٤م ىمقًمف:

 قم٤ٌمرة وأطمًـ سمٞم٤من قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

إذ ي٘مقل  واًمنمط اًمث٤مين هق: اعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل ُمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل-2

 ژ                ی ىئ ىئ ىئ        ېئ    ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژ اهلل شمٕم٤ممم:

 ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2٠إطمزاب: ]

 ژ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى     ې ې ې   ې ۉ

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق »: , وىم٤مل رؾمقل اهلل[65اًمٜم٤ًمء: ]
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ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف » , وذم رواي٦م عمًٚمؿ, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قم٤مئِم٦مشردّ 

  ٹ ژ , وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من هذا اًمنمط ذم اًمٙمالم قمغم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:شأُمرٟم٤م ومٝمق ردّ 

 .ژ ڤ ٹ ٹ
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  ژ ٿ ٿ ژ ؿقفف:                   

أي ٟمًتٕمٞمٜمؽ ي٤م أهلل قمغم ـم٤مقمتؽ وقمغم أُمقرٟم٤م يمٚمٝم٤م, وذًمؽ ٕن اًمٕمٌد 

قمٚمٞمف, وآؾمتٕم٤مٟم٦م قم٤ٌمدة ضمٚمٞمٚم٦م وسومٝم٤م  قم٤مضمز قمـ يمؾ قمٛمؾ مل ي٘مدره اهلل

ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م, وىمد ىم٤مل اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل ًمٖمػم اهلل

ژ  ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ژ ىمقًمف: خمؼما قمـ ُمقؾمك 

      ەئ    ائ ائ ژ :, ىم٤مل شمٕم٤ممم, وُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم اعمًتٕم٤من[٠28إقمراف: ]

اًمٚمٝمؿ أقمٜمل قمغم » :, ويم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل[٠٠2إٟمٌٞم٤مء: ] ژ  ۇئ وئ وئ ەئ

وهمػمه,  , أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ ُمًٕمقدشذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ

, شوٓ شُمٕمـ قمكمَّ  رب أقمٜمل»: ويم٤من ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم, » :وىم٤مل

إن » وذم ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م: ,شاطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ, واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجزن

, شٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل», وُمٕمٚمقم ُم٤م ذم ىمقل: شاحلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف

٤م يمٜمز ُمـ يمٜمقز اجلٜم٦م, يمام ضم٤مء قمـ أيب ُمـ حت٘مٞمؼ ذًمؽ طمتك يم٤من ُمـ ومْمٚمٝم٤م أهن

 ذم اًمّمحٞمحلم.  ُمقؾمك

وآقمتامد قمٚمٞمف وُمٕمٚمقم  وهذه أي٦م داًم٦م قمغم قمٔمؿ اًمتقيمؾ قمغم اهلل

, [23عم٤مئدة: ا ] ژ  مئ                حئ جئ ی ی ی ژ ُمٜمزًمتف, طمتك ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
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 : أي يم٤مومٞمف وُمٕمٞمٜمف, وذم هذا[3اًمٓمالق: ]ژ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ وىم٤مل:

 يٕمٌد اهللُمـ سمٞم٤من رمح٦م اهلل سمٕم٤ٌمده ُم٤م شمٕمجز إىمالم قمـ شمًٓمػمه, إذ أن اًمٕمٌد 

 ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ژ صمؿ ي٠مضمره قمغم ذًمؽ: سم٢مقم٤مٟمتف ًمف شمٕم٤ممم

 .[2٠اًمٜمقر: ]ژ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

وم٤مًمٕمٌد حمت٤مج إمم : )"ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم  ىم٤مل اسمـ رضم٥م

شمرك اعمحٔمقرات, واًمّمؼم قمغم اعم٘مدورات آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ذم ومٕمؾ اعم٠مُمقرات, و

يمٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وقمٜمد اعمقت وسمٕمده ُمـ أهقال اًمؼمزخ ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وٓ ي٘مدر قمغم 

, , ومٛمـ طم٘مؼ آؾمتٕم٤مٟم٦م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ يمٚمف أقم٤مٟمف اإلقم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ إٓ اهلل 

 إمم ُمـ اؾمتٕم٤من سمف ومّم٤مر ٚمف اهللوُمـ شمرك آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل, واؾمتٕم٤من سمٖمػمه, ويمّ 

قم٤مضمز قمـ آؾمت٘مالل سمجٚم٥م ُمّم٤محلف, ودومع ُمْم٤مره, وٓ ُمٕملم ًمف قمغم , ذوٓخم

, ومٛمـ أقم٤مٟمف اهلل, ومٝمق اعمٕم٤من, وُمـ ظمذًمف ومٝمق  إٓ اهلل , ُمّم٤مًمح ديٜمف ودٟمٞم٤مه

وم٢من اعمٕمٜمك ٓ  ش,ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل»اعمخذول, وهذا حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك ىمقل: 

 ( اهـ.إٓ سم٤مهللحتقل ًمٚمٕمٌد ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل, وٓ ىمقة ًمف قمغم ذًمؽ 

آؾمتٕم٤مٟم٦م دمٛمع (: )٠/86)" ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

أصٚملم: اًمث٘م٦م سم٤مهلل, وآقمتامد قمٚمٞمف, وم٢من اًمٕمٌد ىمد يثؼ سم٤مًمقاطمد ُمـ اًمٜم٤مس, وٓ 

يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم أُمقره ُمع صم٘متف سمف ٓؾمتٖمٜم٤مئف قمٜمف, وىمد يٕمتٛمد قمٚمٞمف ُمع قمدم صم٘متف سمف 
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قمتامده قمٚمٞمف, ُمع أٟمف همػم واصمؼ ُمف, ومٞمحت٤مج إمم احل٤مضمتف إًمٞمف, وًمٕمدم ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤م

 ( اهـ.سمف

ذم  واحلٙمٛم٦م ذم شم٘مديؿ اًمٕم٤ٌمدة قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ

ذم اًمٗم٤محت٦م ُمـ سم٤مب  "آؾمتٕم٤مٟم٦م"قمغم  "اًمٕم٤ٌمدة"وشم٘مديؿ (: )٠/97) "اعمدارج"

د اًمتل ظمٚم٘مقا هل٤م, و هم٤مي٦م اًمٕم٤ٌم "اًمٕم٤ٌمدة"شم٘مديؿ اًمٖم٤مي٤مت قمغم اًمقؾم٤مئؾ, إذ 

 "اهلل"ُمتٕمٚمؼ سم٠مًمقهٞمتف واؾمٛمف , ژ ٿ ٿ ژوؾمٞمٚم٦م إًمٞمٝم٤م, وٕن  "آؾمتٕم٤مٟم٦م"

 ,ژ ٿ ٿ ژوم٘مدم  "اًمرب"ُمتٕمٚمؼ سمرسمقسمٞمتف واؾمٛمف  ,ژ ٹ ٿ ٿژ

ذم أول اًمًقرة,  "اًمرب"قمغم  "اهلل"يمام ىمدم اؾمؿ , ژ ٹ ٿ ٿ ژقمغم 

, ومٙم٤من ُمـ اًمِمٓمر إول, اًمذي هق صمٜم٤مء قمغم "اًمرب"ىمًؿ  ژ ٿ ٿ ژوٕن 

ىمًؿ اًمٕمٌد, ومٙم٤من ُمـ  ژ ٹ ٿ ٿ ژٟمف أومم سمف, و اهلل شمٕم٤ممم, ًمٙمق

 إمم آظمر اًمًقرة. ,[6اًمٗم٤محت٦م: ]ژ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژاًمِمٓمر اًمذي ًمف, وهق 

ُمـ همػم قمٙمس, ومٙمؾ قم٤مسمد  "آؾمتٕم٤مٟم٦م"اعمٓمٚم٘م٦م شمتْمٛمـ  "اًمٕم٤ٌمدة"وٕن 

هلل قمٌقدي٦م شم٤مُم٦م ُمًتٕملم سمف وٓ يٜمٕمٙمس, ٕن ص٤مطم٥م إهمراض واًمِمٝمقات ىمد 

 ٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة أيمٛمؾ وأشمؿ, وهلذا يم٤مٟم٧م ىمًؿ اًمرب.يًتٕملم سمف قمغم ؿمٝمقاشمف, ومٙم

 "آؾمتٕم٤مٟم٦م"ُمـ همػم قمٙمس, وٕن  "اًمٕم٤ٌمدة"ضمزء ُمـ  "آؾمتٕم٤مٟم٦م"وٕن 

 ـمٚم٥م ًمف. "اًمٕم٤ٌمدة"ـمٚم٥م ُمٜمف, و 
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شمٙمقن ُمـ خمٚمص  "آؾمتٕم٤مٟم٦م"ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ خمٚمص, و  "اًمٕم٤ٌمدة"وٕن 

 وُمـ همػم خمٚمص.

ـمٚم٥م اًمٕمقن قمغم  "تٕم٤مٟم٦مآؾم"و طم٘مف اًمذي أوضمٌف قمٚمٞمؽ,  "اًمٕم٤ٌمدة"وٕن 

, وهق سمٞم٤من صدىمتف اًمتل شمّمدق هب٤م قمٚمٞمؽ, وأداء طم٘مف أهؿ ُمـ "اًمٕم٤ٌمدة"

 اًمتٕمرض ًمّمدىمتف.

ؿمٙمر ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمؽ, واهلل حي٥م أن يِمٙمر, واإلقم٤مٟم٦م ومٕمٚمف  "اًمٕم٤ٌمدة"وٕن 

سمؽ وشمقومٞم٘مف ًمؽ, وم٢مذا اًمتزُم٧م قمٌقديتف, ودظمٚم٧م حت٧م رىمٝم٤م أقم٤مٟمؽ قمٚمٞمٝم٤م, ومٙم٤من 

٤م ؾم٤ٌٌم ًمٜمٞمؾ اإلقم٤مٟم٦م, ويمٚمام يم٤من اًمٕمٌد أشمؿ قمٌقدي٦م اًمتزاُمٝم٤م واًمدظمقل حت٧م رىمٝم

  يم٤مٟم٧م اإلقم٤مٟم٦م ُمـ اهلل ًمف أقمٔمؿ.

واًمٕمٌقدي٦م حمٗمقوم٦م سم٢مقم٤مٟمتلم: إقم٤مٟم٦م ىمٌٚمٝم٤م قمغم اًمتزاُمٝم٤م واًم٘مٞم٤مم هب٤م, وإقم٤مٟم٦م 

 سمٕمده٤م قمغم قمٌقدي٦م أظمرى, وهٙمذا أسمدا, طمتك ي٘ميض اًمٕمٌد ٟمحٌف.

٤م سمف, وُم٤م ًمف ُم٘مدم قمغم ُم ژ ٹ ٿ ٿ ژًمف, و ژ ٿ ٿ ژوٕن 

سمف, ٕن ُم٤م ًمف ُمتٕمٚمؼ سمٛمحٌتف ورو٤مه, وُم٤م سمف ُمتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف, وُم٤م شمٕمٚمؼ سمٛمحٌتف 

أيمٛمؾ مم٤م شمٕمٚمؼ سمٛمجرد ُمِمٞمئتف, وم٢من اًمٙمقن يمٚمف ُمتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف, واعمالئٙم٦م 

واًمِمٞم٤مـملم واعم١مُمٜمقن واًمٙمٗم٤مر, واًمٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص, واعمتٕمٚمؼ سمٛمحٌتف: 

حمٌتف, وهلذا ٓ يًت٘مر ذم  ـم٤مقمتٝمؿ وإيامهنؿ, وم٤مًمٙمٗم٤مر أهؾ ُمِمٞمئتف, واعم١مُمٜمقن أهؾ

 اًمٜم٤مر رء هلل أسمدا, ويمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف سمف شمٕم٤ممم وسمٛمِمٞمئتف.
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 . ژ ٿ ٿ ژقمغم  ژ ٿ ٿ ژومٝمذه إهار يتٌلم هب٤م طمٙمٛم٦م شم٘مديؿ 

وأُم٤م شم٘مديؿ اعمٕمٌقد واعمًتٕم٤من قمغم اًمٗمٕمٚملم, ومٗمٞمف: أدهبؿ ُمع اهلل سمت٘مديؿ 

ٞمف اإليذان سم٤مٓظمتّم٤مص, اؾمٛمف قمغم ومٕمٚمٝمؿ, وومٞمف آهتامم وؿمدة اًمٕمٜم٤مي٦م سمف, ووم

اعمًٛمك سم٤محلٍم, ومٝمق ذم ىمقة: ٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مك, وٓ ٟمًتٕملم إٓ سمؽ, واحل٤ميمؿ ذم 

ذًمؽ ذوق اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٘مف ومٞمٝم٤م, واؾمت٘مراء ُمقارد اؾمتٕمامل ذًمؽ ُم٘مدُم٤م, وؾمٞمٌقيف 

 ٟمص قمغم آهتامم, ومل يٜمػ همػمه.

هؿ: إي٤مك وٕٟمف ي٘مٌح ُمـ اًم٘م٤مئؾ أن يٕمتؼ قمنمة أقمٌد ُمثال, صمؿ ي٘مقل ٕطمد

أقمت٘م٧م, وُمـ ؾمٛمٕمف أٟمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف وىم٤مل: وهمػمه أيْم٤م أقمت٘م٧م, وًمقٓ ومٝمؿ 

 آظمتّم٤مص عم٤م ىمٌح هذا اًمٙمالم, وٓ طمًـ إٟمٙم٤مره.

 ژ ک ک ژ, [4١اًمٌ٘مرة: ]ژ چ چ ژوشم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يمٞمػ دمده ذم ىمقة: ٓ شمرهٌقا همػمي, وٓ شمت٘مقا ؾمقاي, ويمذًمؽ  ,[4٠اًمٌ٘مرة: ]

هق ذم ىمقة: ٓ ٟمٕمٌد همػمك, وٓ [, 5اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ

يٗمٝمؿ هذا آظمتّم٤مص ُمـ قمٚم٦م ٟمًتٕملم سمًقاك, ويمؾ ذي ذوق ؾمٚمٞمؿ 

 (اهـ.اًمًٞم٤مق
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 مما تضؿـتف بقان ظؼقدة أهؾ افسـة يف افؼدر            

 ژ ٿ ٿ ژ, وذم ىمقًمف:, رد قمغم اجلؼمي٦مژ ٿ ٿ ژ وذم ىمقًمف:

 رد قمغم اًم٘مدري٦م.

 ٤مس ذم سم٤مب  اًم٘مدر صمالصم٦م أصٜم٤مف:اًمٜمأن  -ًمٓم٤مقمتف ووم٘مؽ اهلل-واقمٚمؿ 

اًمّمٜمػ إول: أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذيـ طم٘م٘مقا اإليامن هبذا اًمريمـ 

 ڇ ژو اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أريم٤من اإليامن اًمًت٦م, وي١مُمٜمقن سم٠من اخلػم واًمنم ُمـ اهلل

, وأٟمف ًمـ يٙمقن ذم هذا اًمٕم٤ممل رء إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ

ظم٤مًمؼ يمؾ  ي١مُمٜمقن سم٠من اهلل, و راّد ًم٘مْم٤مئف, وٓ اًمٜم٤مومذة, ٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف

 .ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ :ىم٤مل اهلل -اًمٕم٤ٌمَد وأومٕم٤مهلؿ–رء 

وشم١مُمـ اًمٗمرىم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م: ) ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ش .سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه»اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 

 واإليامن سم٤مًم٘مدر قمغم درضمتلم, يمؾ درضم٦م شمتْمٛمـ ؿمٞمئلم. -

سم٠من اهلل شمٕم٤ممم قمٚمؿ ُم٤م اخلٚمؼ قم٤مُمٚمقن سمٕمٚمٛمف  درضم٦م إومم: اإليامن:وم٤مًم -

ؿ: َجٞمع أطمقاهلؿ, ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ٚمِ وقمَ , ديؿ اًمذي هق ُمقصقف سمف أزٓ وأسمدااًم٘م

صمؿ يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٘م٤مدير , واعمٕم٤ميص وإرزاق وأضم٤مل

 اخلالئؼ.
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٤م أيمت٥م؟ ىم٤مل: ايمت٥م ُم٤م وم٠مول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ: ىم٤مل ًمف: ايمت٥م! ىم٤مل: ُم -

 هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ومام أص٤مب اإلٟم٤ًمن مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف, وُم٤م أظمٓم٠مه مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌف, ضمٗم٧م  -

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ: يمام ىم٤مل  إىمالم وـمقي٧م اًمّمحػ.

 ے ژوىم٤مل: , [7١احل٩م: ] ژ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ      ۓ ےے ھ  ھ ھ ہھ

 ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ

 [ .22احلديد: ] ژ        ﯁ 

 وهذا اًمت٘مدير اًمت٤مسمع ًمٕمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف يٙمقن ذم ُمقاوع َجٚم٦م وشمٗمّمٞمال. -

 وم٘مد يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٤م ؿم٤مء. -

وم٢مذا ظمٚمؼ ضمًد اجلٜملم ىمٌؾ ٟمٗمخ اًمروح ومٞمف: سمٕم٨م إًمٞمف ُمٚمٙم٤م ومٞم١مُمر سم٠مرسمع  -

 يمٚمامت, ومٞم٘م٤مل: ايمت٥م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد, وٟمحق ذًمؽ.

 ىمديام, وُمٜمٙمروه اًمٞمقم ىمٚمٞمؾ.ش اًم٘مدري٦م»ا اًم٘مدر ىمد يم٤من يٜمٙمره همالة ومٝمذ -

 وأُم٤م اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ومٝمل:

 ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مومذة, وىمدرشمف اًمِم٤مُمٚم٦م. -

 وهق اإليامن سم٠من ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من, وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ. -
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وأٟمف ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض, ُمـ طمريم٦م وٓ ؾمٙمقن إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل  -

 , ٓ يٙمقن ذم ُمٚمٙمف إٓ ُم٤م يريد.ؾمٌح٤مٟمف

 قمغم يمؾ رء ىمدير ُمـ اعمقضمقدات واعمٕمدوُم٤مت.وأٟمف  -

ومام ُمـ خمٚمقق ذم إرض وٓ ذم اًمًامء إٓ اهلل ظم٤مًم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ٓ ظم٤مًمؼ  -

 همػمه, وٓ رب ؾمقاه.

 وىمد أُمر اًمٕم٤ٌمد سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمٚمف, وهن٤مهؿ قمـ ُمٕمّمٞمتف. -

ويرى قمـ اًمذيـ  ,واعم٘مًٓملم حي٥م اعمت٘ملم واعمحًٜملموهق ؾمٌح٤مٟمف  -

آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت, وٓ حي٥م اًمٙم٤مومريـ, وٓ يرى قمـ اًم٘مقم اًمٗم٤مؾم٘ملم, 

 وٓ ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء.

 وٓ يرى ًمٕم٤ٌمده اًمٙمٗمر, وٓ حي٥م اًمٗم٤ًمد. -

 واًمٕم٤ٌمد وم٤مقمٚمقن طم٘مٞم٘م٦م, واهلل ظم٤مًمؼ أومٕم٤مهلؿ. -

 ٤مئؿ.واًمٕمٌد هق: اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر, واًمؼم واًمٗم٤مضمر, واعمّمكم واًمّم -

وًمٚمٕم٤ٌمد ىمدرة قمغم أقمامهلؿ, وإرادة, واهلل ظم٤مًم٘مٝمؿ وظم٤مًمؼ ىمدرهتؿ  -

 وإرادهتؿ.

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -

 ( اهـ.[  29 - 28ير: اًمتٙمق] ژ  ېئ ۈئ
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ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم يتٌلم أٟمف َجع ُمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر وهل 

 ٤مًم٘مدر قمغم وضمٝمف إٓ سمتح٘مٞم٘مٝم٤م:أرسمٕم٦م قمٜمد اًمتٗمّمٞمؾ, وٓ يتؿ اإليامن سم

إومم: اًمٕمٚمؿ: إذ ٟمٕمت٘مد وٟمجزم أن اهلل سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ, ٓ ختٗمك اعمرشم٦ٌم 

 وئ وئ ەئ ەئ ژ :قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ذم إرض وٓ ذم اًمًامء, ىم٤مل اهلل

 مئ       حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ  ۇئ ۇئ

 ٤ممم:, وىم٤مل شمٕم[59إٟمٕم٤مم: ] ژ  خت حت         جت يب ىب مب  خب حب جب يئ ىئ

 ی ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[7اعمج٤مدًم٦م: ]ژ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ

 ھ ھ ھ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [282اًمٌ٘مرة: ] ژ  مئ حئ جئ ی

 ژ ڳ ڳ    گ گ گ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠26اًمٜم٤ًمء: ] ژ ۓ ے   ے

, إمم همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م, ويٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق [٠8احل٤مىم٦م: ]

 ژ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ :يم٤من يمٞمػ يٙمقن, ىم٤مل اهلل

وهمػمه ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  , وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس[28إٟمٕم٤مم: ]

 .شواهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم »: اهلل

اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٙمت٤مسم٦م: وهل أن اهلل يمت٥م ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن ذم اًمٚمقح 

 ,[22 – 2٠اًمؼموج: ] ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ    وئ وئ ژ اعمحٗمقظ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [52اًم٘مٛمر: ] ژ ٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ , ىم٤مل شمٕم٤ممم:[39اًمرقمد: ] ژ  ۋ ٴۇ ۈ ۈژ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے ژ , ىم٤مل شمٕم٤ممم:[38إٟمٕم٤مم: ]ژ  ڌ

 ک ڑ ڑ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[22احلديد: ]ژ  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻   ﮺ ﮹

   ڇ ڇ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[4اًمزظمرف: ] ژ گ گ   ک  ک ک

ذم أدًم٦م يمثػمة,  ,[4اإلهاء: ] ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

إن اهلل يمت٥م ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًٛمقات وإرض »وُمٜمٝم٤م ُمـ اًمًٜم٦م: 

, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو, وذم شسمخٛمًلم أًمػ قم٤مم وقمرؿمف قمغم اعم٤مء

: ايمت٥م ُم٤م عم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ ىم٤مل: ايمت٥م, ىم٤مل: وُم٤م أيمت٥م, ىم٤مل» طمدي٨م قم٤ٌمدة :

, ذم أدًم٦م همػم هذه ًمٞمس هذا ُمقـمـ سمًٓمٝم٤م إٓ أين شيم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

طمدصمٜم٤م  أزيد طمديث٤م وهق ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد:

إن أطمديمؿ جيٛمع ظمٚم٘مف ذم سمٓمـ »وهق اًمّم٤مدق اعمّمدوق, ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

يٙمقن ُمْمٖم٦م ُمثؾ ذًمؽ, صمؿ يٌٕم٨م أُمف أرسمٕملم يقُم٤م, صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ُمثؾ ذًمؽ, صمؿ 

اهلل ُمٚمٙم٤م ومٞم١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت, وي٘م٤مل ًمف: ايمت٥م قمٛمٚمف, ورزىمف, وأضمٚمف, وؿم٘مل أو 

ؾمٕمٞمد, صمؿ يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح, وم٢من اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ ًمٞمٕمٛمؾ طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسملم 

اجلٜم٦م إٓ ذراع, ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف يمت٤مسمف, ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر, ويٕمٛمؾ طمتك ُم٤م 

 ,شإٓ ذراع, ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب, ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مر

        ڳ ژ :وهذا شم٘مدير قمٛمري, وهٜم٤مك شم٘مدير يقُمل, ىم٤مل اهلل وم٤مٕول شم٘مدير أززم
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    ٿ ٺ ٺ ژ , وشم٘مدير ؾمٜمقي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:[29اًمرمحـ: ] ژ ڱ ڱ ڳ ڳ     ڳ

يمام  ُم٘مدوًرا, وم٠مُمره شمٕم٤ممم ىمدًرا : أي ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر[4اًمدظم٤من: ] ژ  ٿ ٿ ٿ

: أي ُم٘مدور ٓ خيرج رء [38إطمزاب: ] ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ ىم٤مل:

 قمـ قمٚمٛمف وُم٤م ؾمٓمره ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ.

 وئ ژ اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: ُمرشم٦ٌم اعمِمٞمئ٦م اًمٜم٤مومذة واإلرادة اًمٖم٤مًم٦ٌم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڃ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[29اًمتٙمقير: ] ژ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[3١اإلٟم٤ًمن: ] ژ  ڌ ڍ ڍ            ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ  چ ڃ

, وىم٤مل [253اًمٌ٘مرة: ] ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ

 ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ شمٕم٤ممم:

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠25إٟمٕم٤مم: ]ژ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

, وىم٤مل [39اًمٙمٝمػ: ]ژ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ     ڎ ڌژ

 ٿ ٿ ژ ٤مل شمٕم٤ممم:وىم ,[3٠اًمرقمد: ]ژ  ڳ   گ گ گ گ ک ژ شمٕم٤ممم:

, إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت, وذم طمدي٨م [٠3اًمًجدة: ] ژ ٹ ٹ              ٿ ٿ

إن اهلل قمغم ُم٤م »: قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

ه ٙمرِ إن اهلل ص٤مٟمع ُم٤م ؿم٤مء ٓ ُمُ »:  , وذم طمدي٨م أٟمس وأيب هريرةشيِم٤مء ىم٤مدر

 .شًمف
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رادة اًمٙمقٟمٞم٦م وشمٙمقن ذم اعمحٌقب وهمػم ئ٦م اهلل هل اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مإلوُمِمٞم

اعمحٌقب, وهل واىمٕم٦م قمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وٓسمد أن شم٘مع وٓ شمتخٚمػ 

 .[٠6اًمؼموج: ] ژ﮹    ﮸﮷ ﮶  ژسمح٤مل وم٢من اهلل شمٕم٤ممم: 

سمف ومٝمق  صمؿ إن هلل إرادة ذقمٞم٦م وهل ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمحٌقب, ومام أُمر اهلل

ف, إٓ أن هذه اإلرادة ىمد شم٘مع قمٜمف ومٝمق ُمٌٖمقض إًمٞم حمٌقب إًمٞمف, وُم٤م هنك اهلل

 ژ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :, ىم٤مل اهللشم٘مع وىمد ٓ

     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠85اًمٌ٘مرة: ]

ُمـ إدًم٦م, , إمم همػم ذًمؽ [27اًمٜم٤ًمء: ] ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

طمؼ اًمٕم٤ميص: ذم ذم طمؼ اًمٓم٤مئع وشمٗمؽمىم٤من  دمتٛمٕم٤من واإلرادشم٤من اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م

شمًٚمؿ ُمـ ختٌط اعمٌتدقملم اًمْم٤مًملم ُمـ اجلؼمي٦م واًم٘مدري٦م, وم٘مد وٚمقا ومح٘مؼ هذا 

 قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. :هذا اًم٤ٌمب  ذم

ظمٚمؼ اًمٕم٤ٌمد وأومٕم٤مهلؿ, وظمٚمؼ  اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م: ُمرشم٦ٌم اخلٚمؼ, وم٤مهلل

اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر واعمجرُملم وإسمرار وظمٚمؼ أومٕم٤مهلؿ, ومٝمق اًمذي هيدي ويْمؾ 

 ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ ٹ ٹ ژ ىمٚمقب اعمٕمتديـ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:ويٓمٌع قمغم 

 ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

 ژ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ىى ې  ې ې ې ۉ ژ وىم٤مل: ,[88اًمٜم٤ًمء: ]

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[3٠اعمدصمر: ] ژ ۆ ۇ ۇ ڭ    ڭ ژ , وىم٤مل:[٠86إقمراف: ]
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 ڌ ژ , وىم٤مل:[35هم٤مومر: ] ژ ژ ژ    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ              ڍژ

 گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

  .[٠١ – 7يس: ] ژ ے ھ ھ    ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ

قمٚمؿ  ىم٤مل جم٤مهد: ,[3١اًمٌ٘مرة: ] ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ وذم ىمقًمف:

, [٠6اًمرقمد: ] ژ ہ       ہ ہ ہ ژ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:, ُمـ إسمٚمٞمس اعمٕمّمٞم٦م وظمٚم٘مف هل٤م

 ۅ ۋ  ۋ ژ ,[96اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

, [43اًمٜمجؿ: ] ژ مخ حخ جخ مح ژ , وىم٤مل:[68اًم٘مّمص: ]ژ  ۉ ۅ

 ىمقل رؾمقل اهلل وذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد

, وقمٜمد  رواه طمذيٗم٦م  قمـ رؾمقل اهلل شإن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف»:

 ائ ى ژ  ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم

, ىم٤مل حيقل سملم اعم١مُمـ وسملم اًمٙمٗمر وُمٕم٤ميص اهلل, [24إٟمٗم٤مل: ] ژ ەئ ائ

 .وحيقل سملم اًمٙمٗمر وسملم اإليامن وـم٤مقم٦م اهلل

ومٛمـ طم٘مؼ هذه اعمراشم٥م إرسمٕم٦م وم٘مد طم٘مؼ اإليامن سم٤مًم٘مدر, وُمـ أٟمٙمر ُمرشم٦ٌم 

  .ُمٜمٝم٤م ومٝمق و٤مل ُمْمؾ
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 , وىمد يمّٗمر اسمـ قمٛمرًمدمُمرشمّد طمالل ايم٤مومر وم٠مُم٤م إن أٟمٙمر اًمٕمٚمؿ ومٝمق 

يم٤من أول  ًدا اجلٝمٜمل هلذه اعم٠ًمًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م, ومٗمل ُمًٚمؿ قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر ىم٤مل:ٕمٌَ ُمَ 

ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مدر سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م ومحٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ 

وم٘مٚمٜم٤م: ًمق ًم٘مٞمٜم٤م أطمدا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  -أو ُمٕمتٛمريـ  -احلٛمػمي طم٤مضملم 

ه١مٓء ذم اًم٘مدر, ومقومؼ ًمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب , وم٠ًمًمٜم٤مه قمام ي٘مقل 

داظمال اعمًجد, وم٤ميمتٜمٗمتف أٟم٤م وص٤مطمٌل أطمدٟم٤م قمـ يٛمٞمٜمف, وأظمر قمـ ؿمامًمف, 

ومٔمٜمٜم٧م أن ص٤مطمٌل ؾمٞمٙمؾ اًمٙمالم إزم, وم٘مٚم٧م: أسم٤م قمٌد اًمرمحـ إٟمف ىمد فمٝمر ىمٌٚمٜم٤م 

 ٟم٤مس ي٘مرءون اًم٘مرآن, ويت٘مٗمرون اًمٕمٚمؿ, وذيمر ُمـ ؿم٠مهنؿ, وأهنؿ يزقمٛمقن أن ٓ

وم٢مذا ًم٘مٞم٧م أوًمئؽ وم٠مظمؼمهؿ أين سمريء ُمٜمٝمؿ, وأهنؿ »ىمدر, وأن إُمر أٟمػ, ىم٤مل: 

ًمق أن ٕطمدهؿ ُمثؾ أطمد ذه٤ٌم, », واًمذي حيٚمػ سمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ش سمرآء ُمٜمل

, صمؿ ذيمر طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم شوم٠مٟمٗم٘مف ُم٤م ىمٌؾ اهلل ُمٜمف طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر

وؾم٠مًمف  اًمًٜم٦م: ؾمٛمٕم٧م أيب, ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم  ؾم١مال ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل

إذا ضمحد اًمٕمٚمؿ, إذا "ىم٤مل: سم٤مًم٘مدر يٙمقن يم٤مومرا؟ ىم٤مل:  قمكم سمـ اجلٝمؿ قمـ ُمـ

ومٝمق  مل يٙمـ قم٤معم٤م طمتك ظمٚمؼ قمٚمام ومٕمٚمؿ ومجحد قمٚمؿ اهلل   ىم٤مل: إن اهلل 

, وأظمرج قمـ ؾمالم أيب اعمٜمذر همػم ُمرة وهق ي٘مقل: ؾمٚمقهؿ قمـ اًمٕمٚمؿ, هؾ "يم٤مومر

, وإن ىم٤مًمقا مل يٕمٚمؿ, ىمد قمٚمؿ, ومٚمٞمس ذم أيدهيؿ رء أو مل يٕمٚمؿ؟, وم٢من ىم٤مًمقا ؿَ ٚمِ قمَ 

 وم٘مد طمٚم٧م دُم٤مؤهؿ.
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وُمـ زقمؿ أن اهلل مل خيٚمؼ اًمنم ومٝم١مٓء والل وهؿ اعمٕمتزًم٦م, ىم٤مل قمٙمرُم٦م سمـ 

هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن إن اهلل"ظم٤مًمد, ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ اًم٘مدري٦م, وم٘م٤مل: 

  .(892ٜم٦م), أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمً"مل ي٘مدر اًمنم 

, وىمد ؾمٛمك "اًمذيـ ي٘مقًمقن إن اهلل مل ي٘مدر اعمٕم٤ميص"وقمٜمد اًمالًمٙم٤مئل: 

 هذه اًمٓم٤مئٗم٦م جمقس, قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. رؾمقل اهلل

  ف ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م وٓ ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل.يٓمٚمع قمٚمٞم مل واًم٘مدر ّه اهلل

 ًمؽوأصؾ اًم٘مدر ه اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف مل يٓمٚمع قمغم ذ) ىم٤مل اًمٓمح٤موي:

ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ واًمتٕمٛمؼ واًمٜمٔمر ذم ذًمؽ ذريٕم٦م اخلذٓن وؾمٚمؿ 

وم٢من  احلذر ُمـ ذًمؽ ٟمٔمرا وومٙمرا ووؾمقؾم٦م احلرُم٤من ودرضم٦م اًمٓمٖمٞم٤من وم٤محلذر يمؾ

اهلل شمٕم٤ممم ـمقى قمٚمؿ اًم٘مدر قمـ أٟم٤مُمف وهن٤مهؿ قمـ ُمراُمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم 

مل ومٕمؾ؟ ومٛمـ ؾم٠مل  ,[23إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ژيمت٤مسمف: 

 . ( اهـوم٘مد رد طمٙمؿ اًمٙمت٤مب وُمـ رد طمٙمؿ اًمٙمت٤مب يم٤من ُمـ اًمٙم٤مومريـ

وأُم٤م ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة هؿ ذم إصؾ يٕمٔمٛمقن إُمر واًمٜمٝمل واًمققمد 

شمٕم٤ممم وٟمٗمقا قمٛمقم ظمٚم٘مف, ومزقمٛمقا أن واًمققمٞمد وًمٙمٜمٝمؿ ٟمٗمقا قمٛمقم ُمِمٞمئ٦م اهلل 

  ق اعمحدث ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م واعمحدث ًمٚمٓم٤مقم٦م.اًمٕمٌد ه

وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ (: )32٠)" ذح  اًمٓمح٤موي٦م"ذم ز ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕم

اًم٘مدري٦م واعمٕمتزًم٦م, وزقمٛمقا: أن اهلل ؿم٤مء اإليامن ُمـ اًمٙم٤مومر, وًمٙمـ اًمٙم٤مومر ؿم٤مء 
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وا إمم هذا, ًمئال ي٘مقًمقا ؿم٤مء اًمٙمٗمر ُمـ اًمٙم٤مومر وقمذسمف قمٚمٞمف! وًمٙمـ اًمٙمٗمر, ومرُّ 

 ص٤مروا يم٤معمًتجػم ُمـ اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر!.

هق ذ ُمٜمف! وم٢مٟمف يٚمزم أن ُمِمٞمئ٦م اًمٙم٤مومر ومقىمٕمقا ومٞمام  وم٢مهنؿ هرسمقا ُمـ رء 

واًمٙم٤مومر ؿم٤مء  -قمغم ىمقهلؿ  -همٚم٧ٌم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم, وم٢من اهلل ىمد ؿم٤مء اإليامن ُمٜمف 

اًمٙمٗمر, ومقىمٕم٧م ُمِمٞمئ٦م اًمٙم٤مومر دون ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم! ! وهذا ُمـ أىمٌح آقمت٘م٤مد, 

 وهق ىمقل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف, سمؾ هق خم٤مًمػ ًمٚمدًمٞمؾ.

قمـ إوزاقمل, طمدصمٜم٤م اًمٕمالء سمـ  روى اًمالًمٙم٤مئل, ُمـ طمدي٨م سم٘مٞم٦م

احلج٤مج, قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمٙمل, قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس: إن 

رضمال ىمدم قمٚمٞمٜم٤م يٙمذب سم٤مًم٘مدر, وم٘م٤مل: دًمقين قمٚمٞمف, وهق يقُمئذ أقمٛمك, وم٘م٤مًمقا ًمف: 

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, ًمئـ اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمٜمف ٕقمْمـ أٟمٗمف طمتك »ُم٤م شمّمٜمع سمف؟ وم٘م٤مل: 

ي٘مقل:  تف سمٞمدي ٕدىمٜمٝم٤م, وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل أىمٓمٕمف, وًمئـ وىمٕم٧م رىمٌ

, وهذا أول ش يم٠مين سمٜم٤ًمء سمٜمل ومٝمر يٓمٗمـ سم٤مخلزرج, شمّمٓمٗمؼ أًمٞم٤مهتـ ُمنميم٤مت»

ذك ذم اإلؾمالم, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمٞمٜمتٝملم هبؿ ؾمقء رأهيؿ طمتك خيرضمقا اهلل 

  .ُمـ أن ي٘مدر اخلػم, يمام أظمرضمقه ُمـ أن ي٘مدر اًمنم

 ,, إمم آظمره, ُمـ يمالم اسمـ قم٤ٌمس"مالوهذا أول ذك ذم اإلؾم"ىمقًمف: 

وهذا يقاومؼ ىمقًمف: اًم٘مدر ٟمٔم٤مم اًمتقطمٞمد, ومٛمـ وطمد اهلل ويمذب سم٤مًم٘مدر ٟم٘مض 

 شمٙمذيٌف شمقطمٞمده.
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وروى قمٛمر سمـ اهلٞمثؿ ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م, وصحٌٜم٤م ومٞمٝم٤م ىمدري 

وجمقد, وم٘م٤مل اًم٘مدري: إن اهلل يريد, وًمٙمـ اًمِمٞمٓم٤من ٓ يريد! ىم٤مل اعمجقد: 

د اًمِمٞمٓم٤من, ومٙم٤من ُم٤م أراد اًمِمٞمٓم٤من! هذا ؿمٞمٓم٤من ىمقي! ! وذم رواي٦م أراد اهلل وأرا

 أٟمف ىم٤مل: وم٠مٟم٤م ُمع أىمقامه٤م! !.

ووىمػ أقمرايب قمغم طمٚم٘م٦م ومٞمٝم٤م قمٛمرو سمـ قمٌٞمد, وم٘م٤مل: ي٤م ه١مٓء إن ٟم٤مىمتل 

هىم٧م وم٤مدقمقا اهلل أن يرده٤م قمكم, وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ مل شمرد أن 

٘م٤مل إقمرايب: ٓ طم٤مضم٦م زم ذم دقم٤مئؽ! شمنق ٟم٤مىمتف ومنىم٧م, وم٤مردده٤م قمٚمٞمف! وم

 أن يريد رده٤م ومال شمرد! -ومنىم٧م  يمام أراد أن ٓ شمنق -ىم٤مل: ومل؟ ىم٤مل: أظم٤مف 

وىم٤مل رضمؾ ٕيب قمّم٤مم اًم٘مًٓمالين: أرأي٧م إن ُمٜمٕمٜمل اهلدى وأوردين 

اًمْمالل صمؿ قمذسمٜمل, أيٙمقن ُمٜمّمٗم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف أسمق قمّم٤مم: إن يٙمـ اهلدى ؿمٞمئ٤م هق 

 ٤مء ويٛمٜمٕمف ُمـ يِم٤مء.ًمف ومٚمف أن يٕمٓمٞمف ُمـ يِم

 ٹ              ٿ ٿ ٿ ٿ ژوأُم٤م إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ژ  ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ   ڤ    ڤ ٹ  ٹ ٹ

 ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [٠3اًمًجدة: ]

 ڃ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [99يقٟمس: ] ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [3١إلٟم٤ًمن: ا] ژ  ڌ ڍ ڍ            ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ  چ ڃ

, [39إٟمٕم٤مم: ] ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ژ
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 ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[٠25إٟمٕم٤مم: ]ژ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وُمٜمِم٠م اًمْمالل: ُمـ اًمتًقي٦م سملم اعمِمٞمئ٦م واإلرادة, وسملم اعمح٦ٌم واًمرو٤م, 

  .ام اجلؼمي٦م واًم٘مدري٦م, صمؿ اظمتٚمٗمقاومًقى سمٞمٜمٝم

  .٘مْم٤مئف وىمدره, ومٞمٙمقن حمٌقسم٤م ُمروٞم٤مًم٧م اجلؼمي٦م: اًمٙمقن يمٚمف سموم٘م٤م

  .اعمٕم٤ميص حمٌقسم٦م هلل وٓ ُمروٞم٦م ًمفوىم٤مًم٧م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة: ًمٞم٧ًم 

ومٚمٞم٧ًم ُم٘مدرة وٓ ُم٘مْمٞم٦م, ومٝمل ظم٤مرضم٦م قمـ ُمِمٞمئتف وظمٚم٘مف, وىمد دل قمغم 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٗمٓمرة اًمّمحٞمح٦م. -اًمٗمرق سملم اعمِمٞمئ٦م واعمح٦ٌم 

وأُم٤م  ,ة ُمـ اًمٙمت٤مب, وم٘مد شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤ماإلرادأُم٤م ٟمّمقص اعمِمٞمئ٦م و

 [,2١5اًمٌ٘مرة: ] ژ ک ک ڑ  ڑ ژٟمّمقص اعمح٦ٌم واًمرو٤م, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

ـ اًمنمك وىم٤مل شمٕم٤ممم قم٘مٞم٥م ُم٤م هنك قمٜمف ُم [,7اًمزُمر: ]ژ  ڌ ڍ  ڍ ڇژ

 [38اإلهاء: ] ژ مج حج يث مثىث جث يتژواًمٔمٚمؿ واًمٗمقاطمش واًمٙمؼم:

صمالصم٤م: ىمٞمؾ وىم٤مل, ويمثرة إن اهلل يمره ًمٙمؿ : »ٌلوذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜم

 ش .اًم١ًمال, وإو٤مقم٦م اعم٤مل

, ش إن اهلل حي٥م أن ي١مظمذ سمرظمّمف, يمام يٙمره أن شم١مشمك ُمٕمّمٞمتف»وذم اعمًٜمد: 

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ, وأقمقذ سمٛمٕم٤موم٤مشمؽ : »ويم٤من ُمـ دقم٤مئف
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ومت٠مُمؾ ذيمر اؾمتٕم٤مذشمف سمّمٗم٦م اًمرو٤م ُمـ صٗم٦م  ,شُمـ قم٘مقسمتؽ, وأقمقذ سمؽ ُمٜمؽ

٤موم٤مة ُمـ ومٕمؾ اًمٕم٘مقسم٦م, وم٤مٕول اًمّمٗم٦م, واًمث٤مين ٕصمره٤م اعمرشم٥م اًمًخط, وسمٗمٕمؾ اعمٕم

قمٚمٞمٝم٤م, صمؿ رسمط ذًمؽ يمٚمف سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف, وأن ذًمؽ يمٚمف راضمع إًمٞمف وطمده, ٓ إمم 

رو٤مك وُمٕم٤موم٤مشمؽ  همػمه, ومام أقمقذ ُمٜمف واىمع سمٛمِمٞمئتؽ وإرادشمؽ, وُم٤م أقمقذ سمف ُمـ

٧م أن وإن ؿمئهق سمٛمِمٞمئتؽ وإرادشمؽ, إن ؿمئ٧م أن شمرى قمـ قمٌدك وشمٕم٤مومٞمف, 

قم٤مذين مم٤م أيمره وُمٜمٕمف أن حيؾ يب, هل سمٛمِمٞمئتؽ أيْم٤م, ٠مشمٖمْم٥م قمٚمٞمف وشمٕم٤مىمٌف, وم

وم٤معمحٌقب واعمٙمروه يمٚمف سم٘مْم٤مئؽ وُمِمٞمئتؽ, ومٕمٞم٤مذي سمؽ ُمٜمؽ, وقمٞم٤مذي 

سمحقًمؽ وىمقشمؽ وقمدًمؽ وطمٙمٛمتؽ, ومال  سمحقًمؽ وىمقشمؽ ورمحتؽ مم٤م يٙمقن

سمؾ وٓ أؾمتٕمٞمذ سمؽ ُمـ رء ص٤مدر قمـ همػم ُمِمٞمئتؽ,  ,سمٖمػمك ُمـ همػمك أؾمتٕمٞمذ

ومال يٕمٚمؿ ُم٤م ذم هذه اًمٙمٚمامت ُمـ اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مرف واًمٕمٌقدي٦م, إٓ  ,هق ُمٜمؽ

 اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وُمٕمرومتف وُمٕمروم٦م قمٌقديتف.

وم٢من ىمٞمؾ: يمٞمػ يريد اهلل أُمرا وٓ يرو٤مه وٓ حيٌف؟ ويمٞمػ يِم٤مؤه ويٙمقٟمف؟ 

 ويمٞمػ دمتٛمع إرادشمف ًمف وسمٖمْمف ويمراهتف؟

ٜم٤مس ٕضمٚمف ومرىم٤م, وشم٤ٌميٜم٧م ـمرىمٝمؿ ىمٞمؾ: هذا اًم١ًمال هق اًمذي اومؽمق اًم

وأىمقاهلؿ. وم٤مقمٚمؿ أن اعمراد ٟمققم٤من: ُمراد ًمٜمٗمًف, وُمراد ًمٖمػمه. وم٤معمراد ًمٜمٗمًف, 

 ,ومٝمق ُمراد إرادة اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصدُمٓمٚمقب حمٌقب ًمذاشمف وُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم, 

, وٓ ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ذاشمف, ػمه, ىمد ٓ يٙمقن ُم٘مّمقدا عم٤م يريدواعمراد ًمٖم

وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٘مّمقده وُمراده, ومٝمق ُمٙمروه ًمف ُمـ طمٞم٨م ٟمٗمًف وذاشمف, ُمراد  وإن يم٤من
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 ًمف ُمـ طمٞم٨م ىمْم٤مؤه وإيّم٤مًمف إمم ُمراده, ومٞمجتٛمع ومٞمف إُمران: سمٖمْمف وإرادشمف,

وهذا يم٤مًمدواء اًمٙمريف, إذا قمٚمؿ اعمتٜم٤مول ًمف أن  ,وٓ يتٜم٤مومٞم٤من, ٓظمتالف ُمتٕمٚم٘مٝمام

ف سم٘م٤مء ضمًده, ويم٘مٓمع ومٞمف ؿمٗم٤مءه, وىمٓمع اًمٕمْمق اعمتآيمؾ, إذا قمٚمؿ أن ذم ىمٓمٕم

اعم٤ًموم٦م اًمِم٤مىم٦م, إذا قمٚمؿ أهن٤م شمقصؾ إمم ُمراده وحمٌقسمف. سمؾ اًمٕم٤مىمؾ يٙمتٗمل ذم إيث٤مر 

سمٛمـ ٓ  هذا اعمٙمروه وإرادشمف سم٤مًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م, وإن ظمٗمٞم٧م قمٜمف قم٤مىمٌتف, ومٙمٞمػ

خيٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م, ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يٙمره اًمٌمء, وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ إرادشمف ٕضمؾ همػمه, 

 ق أطم٥م إًمٞمف ُمـ ومقشمف.إمم أُمر ه ويمقٟمف ؾم٤ٌٌم

ُمـ ذًمؽ: أٟمف ظمٚمؼ إسمٚمٞمس, اًمذي هق ُم٤مدة ًمٗم٤ًمد إدي٤من وإقمامل 

وآقمت٘م٤مدات واإلرادات, وهق ؾم٥ٌم ًمِم٘م٤موة يمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمد, وقمٛمٚمٝمؿ سمام 

 وىمقع ظمالف ُم٤م حيٌف اهلل يٖمْم٥م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف, شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, وهق اًم٤ًمقمل ذم

رب شمٕم٤ممم شمرشم٧ٌم قمغم ظمٚم٘مف, وُمع هذا ومٝمق وؾمٞمٚم٦م إمم حم٤مب يمثػمة ًمٚم ,ويرو٤مه

 ووضمقده٤م أطم٥م إًمٞمف ُمـ قمدُمٝم٤م.

ُمٜمٝم٤م: أٟمف شمٔمٝمر ًمٚمٕم٤ٌمد ىمدرة اًمرب شمٕم٤ممم قمغم ظمٚمؼ اعمتْم٤مدات اعمت٘م٤مسمالت, 

ومخٚمؼ هذه اًمذات, اًمتل هل أظم٨ٌم اًمذوات وذه٤م, وهل ؾم٥ٌم يمؾ ذ, ذم 

ُم٘م٤مسمٚم٦م ذات ضمؼمائٞمؾ, اًمتل هل ُمـ أذف اًمذوات وأـمٝمره٤م وأزيم٤مه٤م, وهل 

يمام فمٝمرت ىمدرشمف ذم ظمٚمؼ اًمٚمٞمؾ  ,, ومت٤ٌمرك ظم٤مًمؼ هذا وهذاُم٤مدة يمؾ ظمػم

واًمٜمٝم٤مر, واًمدواء واًمداء, واحلٞم٤مة واعمقت, واحلًـ واًم٘مٌٞمح, واخلػم واًمنم. 

وذًمؽ ُمـ أدل دًمٞمؾ قمغم يمامل ىمدرشمف وقمزشمف وُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف, وم٢مٟمف ظمٚمؼ هذه 
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 اعمتْم٤مدات, وىم٤مسمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض, وضمٕمٚمٝم٤م جم٤مل شمٍمومف وشمدسمػمه, ومخٚمق اًمقضمقد

 قمـ سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م شمٕمٓمٞمؾ حلٙمٛمتف ويمامل شمٍمومف وشمدسمػم ممٚمٙمتف.

وُمٜمٝم٤م: فمٝمقر آصم٤مر أؾمامئف اًم٘مٝمري٦م, ُمثؾ: اًم٘مٝم٤مر, واعمٜمت٘مؿ, واًمٕمدل, 

واًمْم٤مر, واًمِمديد اًمٕم٘م٤مب, واًمنيع اًمٕم٘م٤مب, وذي اًمٌٓمش اًمِمديد, 

واخل٤مومض, واعمذل, وم٢من هذه إؾمامء وإومٕم٤مل يمامل, ٓ سمد ُمـ وضمقد ُمتٕمٚم٘مٝم٤م, 

 ٤من اجلـ واإلٟمس قمغم ـمٌٞمٕم٦م اعمالئٙم٦م مل ئمٝمر أصمر هذه إؾمامء.وًمق يم

وُمٜمٝم٤م: فمٝمقر آصم٤مر أؾمامئف اعمتْمٛمٜم٦م حلٚمٛمف وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف وؾمؽمه ودم٤موزه 

قمـ طم٘مف وقمت٘مف عمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌٞمده, ومٚمقٓ ظمٚمؼ ُم٤م يٙمرهف ُمـ إؾم٤ٌمب اعمٗمْمٞم٦م 

 اًمٜمٌل  إمم فمٝمقر آصم٤مر هذه إؾمامء ًمتٕمٓمٚم٧م هذه احلٙمؿ واًمٗمقائد, وىمد أؿم٤مر

ًمق مل شمذٟمٌقا ًمذه٥م اهلل سمٙمؿ وجل٤مء سم٘مقم يذٟمٌقن ويًتٖمٗمرون »إمم هذا سم٘مقًمف: 

 ش .ومٞمٖمٗمر هلؿ

وُمٜمٝم٤م: فمٝمقر آصم٤مر أؾمامء احلٙمٛم٦م واخلؼمة, وم٢مٟمف احلٙمٞمؿ اخلٌػم, اًمذي يْمع 

إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م, ويٜمزهل٤م ُمٜم٤مزهل٤م اًمالئ٘م٦م هب٤م, ومال يْمع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف, 

تف اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م يمامل قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف وظمؼمشمف, ومٝمق أقمٚمؿ وٓ يٜمزًمف ذم همػم ُمٜمزًم

ٝم٤م إًمٞمف, طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مٓشمف, وأقمٚمؿ سمٛمـ يّمٚمح ًم٘مٌقهل٤م ويِمٙمره قمغم اٟمتٝم٤مئ

ومٚمق ىمدر قمدم إؾم٤ٌمب اعمٙمروه٦م ًمف ًمتٕمٓمٚم٧م  ,وأقمٚمؿ سمٛمـ ٓ يّمٚمح ًمذًمؽ

 طمٙمؿ يمثػمة, وًمٗم٤مشم٧م ُمّم٤مًمح قمديدة.
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اخلػم اًمذي هق أقمٔمؿ وًمق قمٓمٚم٧م شمٚمؽ إؾم٤ٌمب عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنم, ًمتٕمٓمؾ 

ُمـ اًمنم اًمذي ذم شمٚمؽ إؾم٤ٌمب, وهذا يم٤مًمِمٛمس واعمٓمر واًمري٤مح, اًمتل ومٞمٝم٤م ُمـ 

 اعمّم٤مًمح ُم٤م هق أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م حيّمؾ هب٤م ُمـ اًمنم.

وُمٜمٝم٤م: طمّمقل اًمٕمٌقدي٦م اعمتٜمققم٦م اًمتل ًمقٓ ظمٚمؼ إسمٚمٞمس عم٤م طمّمٚم٧م, وم٢من 

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ  وًمق يم٤من ,أطم٥م أٟمقاع اًمٕمٌقدي٦م إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف قمٌقدي٦م اجلٝم٤مد ُمـ

واعمٕم٤مداة ومٞمف, ُم١مُمٜملم ًمتٕمٓمٚم٧م هذه اًمٕمٌقدي٦م وشمقاسمٕمٝم٤م ُمـ اعمقآة هلل 

وقمٌقدي٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وقمٌقدي٦م اًمّمؼم وخم٤مًمٗم٦م اهلقى, 

وإيث٤مر حم٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وقمٌقدي٦م اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر, وقمٌقدي٦م آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل أن 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ احلٙمؿ اًمتل شمٕمجز  ,ه وأذاهه ُمـ قمدوه ويٕمّمٛمف ُمـ يمٞمدجيػم

 اًمٕم٘مقل قمـ إدرايمٝم٤م.

وم٢من ىمٞمؾ: ومٝمؾ يم٤من يٛمٙمـ وضمقد شمٚمؽ احلٙمؿ سمدون هذه إؾم٤ٌمب؟ ومٝمذا 

ؾم١مال وم٤مؾمد! وهق ومرض وضمقد اعمٚمزوم سمدون ٓزُمف, يمٗمرض وضمقد آسمـ 

 سمدون إب, واحلريم٦م سمدون اعمتحرك, واًمتقسم٦م سمدون اًمت٤مئ٥م.

إؾم٤ٌمب ُمرادة عم٤م شمٗميض إًمٞمف ُمـ احلٙمؿ, ومٝمؾ وم٢من ىمٞمؾ: وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه 

شمٙمقن ُمروٞم٦م حمٌقسم٦م ُمـ هذا اًمقضمف, أم هل ُمًخقـم٦م ُمـ َجٞمع اًمقضمقه؟ ىمٞمؾ: 

أطمدمه٤م: ُمـ ضمٝم٦م اًمرب شمٕم٤ممم, وهؾ يٙمقن حم٤ٌم هل٤م  هذا اًم١ًمال يرد قمغم وضمٝملم:

 ُمـ ضمٝم٦م إومْم٤مئٝم٤م إمم حمٌقسمف, وإن يم٤من يٌٖمْمٝم٤م ًمذاهت٤م؟.
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أٟمف هؾ يًقغ ًمف اًمرو٤م هب٤م ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م  واًمث٤مين: ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٌد, وهق

 أيْم٤م؟ ومٝمذا ؾم١مال ًمف ؿم٠من.

وم٤مقمٚمؿ أن اًمنم يمٚمف يرضمع إمم اًمٕمدم, أقمٜمل قمدم اخلػم وأؾم٤ٌمسمف اعمٗمْمٞم٦م إًمٞمف, 

ُمث٤مًمف: أن  ,٤م ُمـ ضمٝم٦م وضمقده اعمحض ومال ذ ومٞمفوهق ُمـ هذه اجلٝم٦م ذ, وأُم

٤م اًمنم اًمٜمٗمقس اًمنميرة وضمقده٤م ظمػم ُمـ طمٞم٨م هل ُمقضمقدة, وإٟمام طمّمؾ هل

سم٘مٓمع ُم٤مدة اخلػم قمٜمٝم٤م, وم٢مهن٤م ظمٚم٘م٧م ذم إصؾ ُمتحريم٦م, وم٢من أقمٞمٜم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ 

وطمريمتٝم٤م ُمـ  ,وإن شمريم٧م حتريم٧م سمٓمٌٕمٝم٤م إمم ظمالومفوإهل٤مم اخلػم حتريم٧م سمف, 

ظمػم, وإٟمام شمٙمقن ذا سم٤مإلو٤موم٦م, ٓ ُمـ طمٞم٨م هل طمريم٦م,  -طمٞم٨م هل طمريم٦م 

 ُمقوٕمف مل يٙمـ واًمنم يمٚمف فمٚمؿ, وهق ووع اًمٌمء ذم همػم حمٚمف, ومٚمق ووع ذم

وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٤مت اعمقوققم٦م ذم  ,ًمنم ومٞمف ٟمًٌٞم٦م إو٤مومٞم٦مذا, ومٕمٚمؿ أن ضمٝم٦م ا

حمٚمٝم٤م ظمػما ذم ٟمٗمًٝم٤م, وإن يم٤مٟم٧م ذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمحؾ اًمذي طمٚم٧م سمف, عم٤م 

أطمدصم٧م ومٞمف ُمـ إمل اًمذي يم٤مٟم٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمْمده ُمـ اًمٚمذة ُمًتٕمدة ًمف, 

, وهق ظمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗم٤مقمؾ, طمٞم٨م ووٕمف ومّم٤مر ذًمؽ إمل ذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م

ذم ُمقوٕمف, وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل خيٚمؼ ذا حمْم٤م ُمـ َجٞمع اًمقضمقه وآقمت٤ٌمرات, وم٢من 

طمٙمٛمتف شم٠مسمك ذًمؽ. ومال يٛمٙمـ ذم ضمٜم٤مب احلؼ شمٕم٤ممم أن يريد ؿمٞمئ٤م يٙمقن وم٤ًمدا 

ُمـ يمؾ وضمف, ٓ ُمّمٚمح٦م ذم ظمٚم٘مف سمقضمف ُم٤م, هذا ُمـ أسملم اعمح٤مل, وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف 

 يمٚمف, واًمنم ًمٞمس إًمٞمف, سمؾ يمؾ ُم٤م إًمٞمف ومخػم, واًمنم إٟمام طمّمؾ ًمٕمدم سمٞمده اخلػم



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             294 
 

وم٤مٟم٘مٓم٤مع ٟمًٌتف إًمٞمف  ,ومٚمق يم٤من إًمٞمف مل يٙمـ ذا, ومت٠مُمٚمفهذه اإلو٤موم٦م واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف, 

 هق اًمذي صػمه ذا.

وم٢من ىمٞمؾ: مل شمٜم٘مٓمع ٟمًٌتف إًمٞمف ظمٚم٘م٤م وُمِمٞمئ٦م؟ ىمٞمؾ: هق ُمـ هذه اجلٝم٦م ًمٞمس 

 , وهق ُمـ هذه اجلٝم٦م ًمٞمس سمنم, واًمنم اًمذيسمنم, وم٢من وضمقده هق اعمٜمًقب إًمٞمف

سمٌمء طمتك يٜم٥ًم إمم ُمـ سمٞمده ومٞمف ُمـ قمدم إُمداده سم٤مخلػم وأؾم٤ٌمسمف, واًمٕمدم ًمٞمس 

 اهـ. (اخلػم

وأُم٤م ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اجلؼمي٦م أشم٤ٌمع ضمٝمؿ سمـ صٗمقان ي٘مقًمقن إن اًمٕمٌد جمٌقر 

قمغم ومٕمٚمف, وطمريم٤مشمف وأومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م اوٓمراري٦م يمحريم٤مت اعمرشمٕمش واًمٕمروق 

سمْم٦م وطمريم٤مت إؿمج٤مر ذم ُمٝم٥م اًمريح, ويزقمٛمقن أٟمف ٓ ومٕمؾ ًمٚمٕمٌد أصال, اًمٜم٤م

: )ٓ ومٕمؾ وٓ قمٛمؾ ٕطمد همػم اهلل شمٕم٤ممم "اًمَٗمْرق سملم اًمِٗمَرق"ىم٤مل اًمٌٖمدادي ذم 

وإٟمام شمٜم٥ًم إقمامل إمم اعمخٚمقىملم قمغم اعمج٤مز, يمام ي٘م٤مل زاًم٧م اًمِمٛمس ودارت 

 وصٗمت٤م سمف(اهـ. اًمرطمك, ُمـ همػم أن يٙمقٟمقا وم٤مقمٚملم أو ُمًتٓمٞمٕملم عم٤م

وأهؾ  : )ىم٤مسمؾ اًم٘مدري٦م ىمقم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمدوىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

اًمٙمالم واًمتّمقف وم٠مصمٌتقا اًم٘مدر وآُمٜمقا سم٠من اهلل رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف وأٟمف ُم٤م 

ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ وأٟمف ظم٤مًمؼ يمؾ رء ورسمف وُمٚمٞمٙمف وهذا طمًـ 

قمٞمد وأومرـمقا طمتك ظمرج وصقاب: ًمٙمٜمٝمؿ ىمٍموا ذم إُمر واًمٜمٝمل واًمققمد واًمق

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ژهمالهتؿ إمم اإلحل٤مد ومّم٤مروا ُمـ ضمٜمس اعمنميملم اًمذيـ ىم٤مًمقا 
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واعم٘مّمقد هٜم٤م أن ُمـ  ...,[٠48إٟمٕم٤مم:  ]ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

أصم٧ٌم اًم٘مدر واطمت٩م سمف قمغم إسمٓم٤مل إُمر واًمٜمٝمل ومٝمق ذ ممـ أصم٧ٌم إُمر واًمٜمٝمل 

 اهـ.(...ومل يث٧ٌم اًم٘مدر

(: )وُمٕمٚمقم أن ُمـ أؾم٘مط إُمر واًمٜمٝمل 8/٠١6)" اعمجٛمقع"وىم٤مل يمام ذم 

: سمؾ اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمف ومٝمق يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

ه١مٓء ىمقهلؿ ُمتٜم٤مىمض ٓ يٛمٙمـ أطمدا ُمٜمٝمؿ أن يٕمٞمش سمف وٓ شم٘مقم سمف ُمّمٚمح٦م 

  ( اهـ.أطمد ُمـ اخلٚمؼ وٓ يتٕم٤مذ قمٚمٞمف اصمٜم٤من

  ٤مٟم٥م ُمـ إدًم٦م.ن يمؾ واطمدة أظمذت سمجوم٥ًٌم والل اًمٓم٤مئٗمتلم أ

ومٙمؾ دًمٞمؾ صحٞمح ًمٚمجؼمي٦م (: )٠/٠99)"ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

إٟمام يدل قمغم إصم٤ٌمت ىمدرة اًمرب شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف وأٟمف ٓ ظم٤مًمؼ همػمه وأٟمف قمغم يمؾ 

 . ( اهـرء ىمدير ٓ يًتثٜمك ُمـ هذا اًمٕمٛمقم ومرد واطمد ُمـ أومراد اعمٛمٙمٜم٤مت

 سمٞم٤من وم٤ًمد ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م: ذم "ذح اًمٓمح٤موي٦م"وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

إن قمّمٞم٧م  ومرأى شمٚمؽ إومٕم٤مل ـم٤مقم٤مت, عمقاوم٘متف ومٞمٝم٤م اعمِمٞمئ٦م واًم٘مدر, وىم٤مل:)

  ذم ذًمؽ ىمٞمؾ: أُمره وم٘مد أـمٕم٧م إرادشمف! و

 مـل، ؾػعع ـؾف ضاظات!               أصبحت مـػعال دا خيتاره    

ٟمٞم٦م, وه١مٓء أقمٛمك اخلٚمؼ سمّم٤مئر, وأضمٝمٚمٝمؿ سم٤مهلل وأطمٙم٤مُمف اًمديٜمٞم٦م واًمٙمق

وم٢من اًمٓم٤مقم٦م هل ُمقاوم٘م٦م إُمر اًمديٜمل اًمنمقمل, ٓ ُمقاوم٘م٦م اًم٘مدر واعمِمٞمئ٦م, وًمق 
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يم٤من ُمقاوم٘م٦م اًم٘مدر ـم٤مقم٦م ًمٙم٤من إسمٚمٞمس ُمـ أقمٔمؿ اعمٓمٞمٕملم ًمف, وًمٙم٤من ىمقم ٟمقح 

يمٚمٝمؿ ُمٓمٞمٕملم! وهذا هم٤مي٦م  -وهقد وص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م وىمقم ومرقمقن 

 اجلٝمؾ.

ويمامل وم٘مره إمم رسمف  ًمٙمـ إذا ؿمٝمد اًمٕمٌد قمجز ٟمٗمًف, وٟمٗمقذ إىمدار ومٞمف,

يم٤من سم٤مهلل ذم هذه احل٤مل ٓ  -وقمدم اؾمتٖمٜم٤مئف قمـ قمّمٛمتف وطمٗمٔمف ـمروم٦م قملم 

 سمٜمٗمًف, ومقىمقع اًمذٟم٥م ُمٜمف ٓ يت٠مشمك ذم هذه احل٤مل أًمٌت٦م, وم٢من قمٚمٞمف طمّمٜم٤م طمّمٞمٜم٤م

ومال يتّمقر ُمٜمف اًمذٟم٥م ذم هذه ش, ومٌل يًٛمع, ويب يٌٍم, ويب يٌٓمش, ويب يٛمٌم»

د وسم٘مل سمٜمٗمًف, اؾمتقمم قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٜمٗمس, احل٤مًم٦م, وم٢مذا طمج٥م قمـ هذا اعمِمٝم

ومٝمٜم٤مًمؽ ٟمّم٧ٌم قمٚمٞمف اًمِم٤ٌمك وإذاك, وأرؾمٚم٧م قمٚمٞمف اًمّمٞم٤مدون, وم٢مذا اٟمتٗمك 

قمٜمف و٤ٌمب ذًمؽ اًمقضمقد اًمٓمٌٕمل, ومٝمٜم٤مًمؽ حييه اًمٜمدم واًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م, وم٢مٟمف 

ذم وضمقد يم٤من ذم اعمٕمّمٞم٦م حمجقسم٤م سمٜمٗمًف قمـ رسمف, ومٚمام وم٤مرق ذًمؽ اًمقضمقد ص٤مر 

 , واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.( اهـف ٓ سمٜمٗمًفآظمر, ومٌ٘مل سمرسم
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 ژ  ٹ ژؿقفف:                               

ـمٚم٥م ُمـ اهلل ودقم٤مء سم٤مهلداي٦م, واهلداي٦م شمٜم٘مًؿ ُمـ طمٞم٨م هل إمم أرسمٕم٦م 

 أىم٤ًمم:

هداي٦م قم٤مُم٦م: وهل هداي٦م اخلالئؼ إمم ـمريؼ ُمٕم٤ميِمٝم٤م وُم٤م يٙمقن ٟم٤مومٕم٤م هل٤م -٠

أُمف ًمػموع  يٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م وُمع ذًمؽ يتتٌع صمدي طمتك أن اجلٜملم خيرج ُمـ سمٓمـ أُمف ٓ

  .[5١ـمف: ] ژ جح مج  حج يث ىث  مث  جث يت ژ :, ىم٤مل اهللفُمٜم

: )أي ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف هداهؿ إمم ـمريؼ آٟمتٗم٤مع سمام ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 .أقمٓم٤مهؿ وم٤مٟمتٗمٕمقا سمٙمؾ رء ومٞمام ظمٚمؼ ًمف( اهـ

ل , ىم٤ماًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اهلداي٦م هل: دًٓم٦م اًمتقومٞمؼ وهذه ظم٤مص٦م سم٤مهلل-2

 ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک ژ :قمـ ٟمٌٞمف حمٛمد  اهلل

 گ گ گ ک ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [56اًم٘مّمص: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[3٠اًمرقمد: ]ژ  ڳ   گ

واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اهلداي٤مت هق هداي٦م اًمدًٓم٦م واإلرؿم٤مد, وهذه قم٤مُم٦م -3

, [9اإلهاء: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ قمـ اًم٘مرآن: ىم٤مل اهلل

 , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2اًمٌ٘مرة: ] ژ ڀ ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 , وىم٤مل اهلل[2 - ٠اجلـ: ]ژ  ٿ ٿ  ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ   ڀژ
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ىم٤مل  ,[52اًمِمقرى: ] ژ ڦ  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ژ:قمـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

قمـ  ىمت٤مدة واًمًدي وُم٘م٤مشمؾ ًمتدقمق إمم اإلؾمالم ومٝمق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, وىم٤مل اًمٜمٌل

ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ رضمال واطمدا ظمػما ًمؽ ُمـ محر » :هداي٦م اًمدقم٤مة واًمٕمٚمامء

, شاًمدال قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمف» , وىم٤مل رؾمقل اهلل :, أظمرضم٤مه قمـ ؾمٝمؾشاًمٜمٕمؿ

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ؾمٝمؾ

 ٹ ژ : اهلداي٦م إُم٤م إمم اجلٜم٦م وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر, ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمٜمقع اًمراسمع-4

 ڄ    ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ

   مئ حئ ژ وىم٤مل ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر: ,[9يقٟمس: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[ 23اًمّم٤موم٤مت: ] ژ جب يئ ىئ

ٚمٓمػ, وُمٜمف: اهلداي٦م دًٓم٦م سمذم ُمٗمرداشمف ذم ُم٤مدة )هدى(: ) ىم٤مل اًمراهم٥م

أي: ُمت٘مدُم٤مهت٤م اهل٤مدي٦م ًمٖمػمه٤م, وظمص ُم٤م يم٤من دًٓم٦م  :اهلدي٦م, وهقادي اًمقطمش

 هبدي٧م, وُم٤م يم٤من إقمٓم٤مء سم٠مهدي٧م.

ٞمؾ: يمٞمػ ضمٕمٚم٧م اهلداي٦م إن ىم ,: أهدي٧م اهلدي٦م, وهدي٧م إمم اًمٌٞم٧مٟمحق

, [23اًمّم٤موم٤مت: ] ژ يئ ىئ   مئ حئ ژدًٓم٦م سمٚمٓمػ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ىمٞمؾ: ذًمؽ اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف اؾمتٕمامل  ,[4احل٩م: ] ژ ژ  ژ ڈ ڈ ڎژ
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ل آ] ژ ې ې ې  ې ژاًمٚمٗمظ قمغم اًمتٝمٙمؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمٕمٜمك يم٘مقًمف: 

 وىمقل اًمِم٤مقمر: ,[2٠قمٛمران: 

 بقـفؿ رضب وجقعحتقة                                   

 وهداي٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمإلٟم٤ًمن قمغم أرسمٕم٦م أوضمف:

إول: اهلداي٦م اًمتل قمؿ سمجٜمًٝم٤م يمؾ ُمٙمٚمػ ُمـ اًمٕم٘مؾ, واًمٗمٓمٜم٦م, 

واعمٕم٤مرف اًميوري٦م اًمتل أقمؿ ُمٜمٝم٤م يمؾ رء سم٘مدر ومٞمف طم٥ًم اطمتامًمف يمام ىم٤مل: 

 [ .5١ـمف: ] ژ جح مج  حج يث ىث  مث  جث يت ىت مت ژ

ف إي٤مهؿ قمغم أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء, وإٟمزال ئين: اهلداي٦م اًمتل ضمٕمؾ ًمٚمٜم٤مس سمدقم٤ماًمث٤م

 ٻ ٻ ٱ ژاًم٘مرآن وٟمحق ذًمؽ, وهق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 [ .73إٟمٌٞم٤مء: ] ژ ٻ

اًمث٤مًم٨م: اًمتقومٞمؼ اًمذي خيتص سمف ُمـ اهتدى, وهق اعمٕمٜمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ژ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ, وىمقًمف: [٠7حمٛمد: ]ژ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئژ

 ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ژ, وىمقًمف: [٠٠اًمتٖم٤مسمـ: ]

اًمٕمٜمٙمٌقت: ]ژ  ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژ, وىمقًمف: [9يقٟمس: ]ژ ڦ

  ڻ ڻ ڻ ژ, [76ُمريؿ: ]ژ  ی ی ی ی ىئ ژ, [69

 [ .2٠3اًمٌ٘مرة: ] ژ ۓ ۓ     ے ے ھ ھ ھ ژ, [2٠3اًمٌ٘مرة: ] ژڻ
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 ژ ھ ھ  ھ ژاًمراسمع: اهلداي٦م ذم أظمرة إمم اجلٜم٦م اعمٕمٜمل سم٘مقًمف: 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ژ, [5حمٛمد: ]

 .[43إقمراف:  ]ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ

وهذه اهلداي٤مت إرسمع ُمؽمشم٦ٌم, وم٢من ُمـ مل حتّمؾ ًمف إومم ٓ حتّمؾ ًمف 

اًمث٤مٟمٞم٦م سمؾ ٓ يّمح شمٙمٚمٞمٗمف, وُمـ مل حتّمؾ ًمف اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ حتّمؾ ًمف اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م, 

ف اًمث٤مًم٨م وُمـ طمّمؾ ًمف اًمراسمع وم٘مد طمّمؾ ًمف اًمثالث اًمتل ىمٌٚمٝم٤م, وُمـ طمّمؾ ًم

صمؿ يٜمٕمٙمس, وم٘مد حتّمؾ إومم وٓ حيّمؾ ًمف اًمث٤مين  ,ىمٌٚمف وم٘مد طمّمؾ ًمف اًمٚمذان

وٓ حيّمؾ اًمث٤مًم٨م, واإلٟم٤ًمن ٓ ي٘مدر أن هيدي أطمدا إٓ سم٤مًمدقم٤مء وشمٕمريػ 

    ڤ ڤ ٹ ژاًمٓمرق دون ؾم٤مئر أٟمقاع اهلداي٤مت, وإمم إول أؿم٤مر سم٘مقًمف: 

, [24اًمًجدة: ] ژ ڇ   چ ژ, [52اًمِمقرى: ] ژ ڦ  ڤ ڤ

  .: داعأي :[7اًمرقمد: ] ژ ڃ  ڃ ڃ ڃژ

 ژ گ گ ک ک ک ژوإمم ؾم٤مئر اهلداي٤مت أؿم٤مر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أٟمف ُمٜمع اًمٔم٤معملم واًمٙم٤مومريـ ومٝمل اهلداي٦م  ويمؾ هداي٦م ذيمر اهلل  ,[56اًم٘مّمص: ]

اًمثقاب ذم  اًمث٤مًمث٦م, وهل اًمتقومٞمؼ اًمذي خيتص سمف اعمٝمتدون, واًمراسمٕم٦م اًمتل هل

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ: ٟمحق ىمقًمف  ,أظمرة, وإدظم٤مل اجلٜم٦م

 ژ ک     ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ
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  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژويم٘مقًمف:  ,[86آل قمٛمران: ]

ويمؾ هداي٦م ٟمٗم٤مه٤م  ,[٠١7اًمٜمحؾ: ] ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

وقمـ اًمٌنم, وذيمر أهنؿ همػم ىم٤مدريـ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل ُم٤م قمدا  اهلل قمـ اًمٜمٌل 

اعمختص ُمـ اًمدقم٤مء وشمٕمريػ اًمٓمريؼ, وذًمؽ يم٢مقمٓم٤مء اًمٕم٘مؾ, واًمتقومٞمؼ, 

 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ ژ ٘مقًمف قمز ذيمره:وإدظم٤مل اجلٜم٦م, يم

, [35إٟمٕم٤مم: ]ژ  ىث مث جث يت   ىت مت ژ, [272اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڍ

 ڳ  ڳ گ گ گ ژ, [8٠اًمٜمٛمؾ: ]ژ  چ ڃ    ڃ   ڃ ڃ ڄژ

, [33اًمرقمد: ] ژ يب ىب مب خب حب جب يئ ژ, [37اًمٜمحؾ: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

      گ گ گ ک ک ک ژ, [37اًمزُمر: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژ

 ڦ ژوإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ,[56اًم٘مّمص: ]ژ  ڳ ڳ ڳ گ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ, وىمقًمف: [99يقٟمس: ] ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

أي: ـم٤مًم٥م اهلدى وُمتحريف هق اًمذي يقوم٘مف وهيديف إمم  :[97اإلهاء: ]ژ  ٻ

 ڦ  ڦ ژـمريؼ اجلٜم٦م ٓ ُمـ و٤مده, ومٞمتحرى ـمريؼ اًمْمالل واًمٙمٗمر يم٘مقًمف: 

  ڻ ں ں ژ, وذم أظمرى [37اًمتقسم٦م: ] ژ ڄ ڄ ڦ ڦ

                 ہ  ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ    ڻ ژ, وىمقًمف: [٠١9اًمتقسم٦م: ] ژ ڻ ڻ ڻ

اًمٙم٤مذب اًمٙمٗم٤مر: هق اًمذي ٓ ي٘مٌؾ هدايتف, وم٢من  :[3اًمزُمر: ] ژ ہ ہ
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ذًمؽ راضمع إمم هذا وإن مل يٙمـ ًمٗمٔمف ُمقوققم٤م ًمذًمؽ, وُمـ مل ي٘مٌؾ هدايتف مل 

 أقمٓمف, وُمـ هيده, يم٘مقًمؽ: ُمـ مل ي٘مٌؾ هديتل مل أهد ًمف, وُمـ مل ي٘مٌؾ قمٓمٞمتل مل

 ژ ڻ ڻ  ڻ ں ں ژ رهم٥م قمٜمل مل أرهم٥م ومٞمف, وقمغم هذا اًمٜمحق:

 ,[8١اًمتقسم٦م: ]  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژوذم أظمرى: , [٠١9اًمتقسم٦م: ]

, [35يقٟمس: ]ژ  ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژوىمقًمف: 

أي: ٓ  :دىدي همػمه وًمٙمـ هُي أي: ٓ هَي : ژ  ڇ ڇ  چ ڄ ژوىمد ىمرئ: 

ي أيْم٤م مل هيتد, ٕهن٤م ُمقات ُمـ دِ ٓ هداي٦م ًمف, وًمق هُ يٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م وٓ يٕمرف أي 

ي اهتدى إلظمراج اًمٙمالم أهن٤م دِ طمج٤مرة وٟمحقه٤م, وفم٤مهر اًمٚمٗمظ أٟمف إذا هُ 

ژ  ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژأُمث٤مًمٙمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وإٟمام هل أُمقات, وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: ,[٠94إقمراف: ]

, [73اًمٜمحؾ: ] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 [٠١اًمٌٚمد: ] ژ    ڻ  ڻ ژ, [3ن: اإلٟم٤ًم] ژ ۈئ ۈئ ۆئ ژ: وىمقًمف 

إمم ُم٤م  ومذًمؽ إؿم٤مرة ,[٠٠8اًمّم٤موم٤مت: ] ژ ہ ہ ہ ہ ژ

, وـمريؼ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب سم٤مًمٕم٘مؾ واًمنمع ويمذا قمرف ُمـ ـمريؼ اخلػم واًمنم

 ک ک ک ژ, [3١إقمراف: ]ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ژىمقًمف: 

ژ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ, [56اًم٘مّمص: ]ژ  ڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ
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ومٝمق إؿم٤مرة إمم اًمتقومٞمؼ اعمٚم٘مك ذم اًمروع ومٞمام يتحراه اإلٟم٤ًمن وإي٤مه  ,[٠٠اًمتٖم٤مسمـ: ]

وقمدي اهلداي٦م ذم  ,[٠7حمٛمد: ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ژ: قمٜمك سم٘مقًمف 

 ڀ ڀ ژ ُمقاوع سمٜمٗمًف, وذم ُمقاوع سم٤مًمالم, وذم ُمقاوع سم٢ممم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

  ڻ ڻ   ڻ ژ, [٠١٠آل قمٛمران: ]ژ  ٿ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ

 ژڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژوىم٤مل:  ,[87إٟمٕم٤مم: ]ژ ۀ ڻ

 ژ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ژوىم٤مل:  ,[35يقٟمس: ]

 [ .٠9 - ٠8اًمٜم٤مزقم٤مت: ]

, [68اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ژوُم٤م قمدي سمٜمٗمًف ٟمحق: 

 ژ ٹ ٹ  ٹ ژ, [٠٠8اًمّم٤موم٤مت: ]ژ ہ ہ ہ ژ

 ۇ  ڭ ژ, [88اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ژ, [6اًمٗم٤محت٦م: ]

, [43يقٟمس: ] ژ پ پ پ ژ, [٠68اًمٜم٤ًمء: ] ژ ۆ ۇ

 [ .٠75اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئژ

 وعم٤م يم٤مٟم٧م اهلداي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ي٘متيض ؿمٞمئلم:

شمٕمريٗم٤م ُمـ اعمٕمرف, وشمٕمروم٤م ُمـ اعمٕمرف, وهبام شمؿ اهلداي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وم٢مٟمف ُمتك 

طمّمؾ اًمٌذل ُمـ اهل٤مدي واعمٕمٚمؿ ومل حيّمؾ اًم٘مٌقل صح أن ي٘م٤مل: مل هيد ومل يٕمٚمؿ 

را سمٕمدم اًم٘مٌقل, وصح أن ي٘م٤مل: هدى وقمٚمؿ اقمت٤ٌمرا سمٌذًمف, وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ اقمت٤ٌم
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صح أن ي٘م٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم مل هيد اًمٙم٤مومريـ واًمٗم٤مؾم٘ملم ُمـ طمٞم٨م إٟمف مل حيّمؾ 

اًم٘مٌقل اًمذي هق مت٤مم اهلداي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ, وصح أن ي٘م٤مل: هداهؿ وقمٚمٛمٝمؿ ُمـ 

  .طمّمؾ اًمٌذل اًمذي هق ُمٌدأ اهلداي٦م طمٞم٨م إٟمف

 ڻ  ڻ ں ں ژ٤ٌمر سم٤مٕول يّمح أن حيٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومٕمغم آقمت

 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ, [٠١9اًمتقسم٦م: ]ژ ڻ ڻ

  .[37اًمتقسم٦م: ]

 ژ ۉ  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ: وقمغم اًمث٤مين ىمقًمف 

  .[٠7ومّمٚم٧م: ]

وإومم طمٞم٨م مل حيّمؾ اًم٘مٌقل اعمٗمٞمد ومٞم٘م٤مل: هداه اهلل ومٚمؿ هيتد, يم٘مقًمف: 

  .أي٦م ژ ۋ ٴۇژ

 ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ژوىمقًمف: 

  ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ      چ چ ڃ ڃ

ومٝمؿ اًمذيـ ىمٌٚمقا هداه  ,[٠43 - ٠42اًمٌ٘مرة: ]ژ  ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ

, [6اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژواهتدوا سمف, وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وم٘مد ىمٞمؾ: قمٜمل سمف اهلداي٦م  ,[68اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ڃ ڃ ڃ ڄژ
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ل اًمٕم٘مؾ, وؾمٜم٦م إٟمٌٞم٤مء, وأُمرٟم٤م أن ٟم٘مقل ذًمؽ سم٠مًمًٜمتٜم٤م وإن يم٤من ىمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ه

وإن يم٤من ىمد  شاًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد»ومٕمؾ ًمٞمٕمٓمٞمٜم٤م سمذًمؽ صمقاسم٤م يمام أُمرٟم٤م أن ٟم٘مقل: 

 ,[56إطمزاب: ]ژ  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژصغم قمٚمٞمف سم٘مقًمف: 

وىمٞمؾ: إن ذًمؽ دقم٤مء سمحٗمٔمٜم٤م قمـ اؾمتٖمقاء اًمٖمقاة واؾمتٝمقاء اًمِمٝمقات, وىمٞمؾ: 

 ,[٠7حمٛمد: ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ژال ًمٚمتقومٞمؼ اعمققمقد سمف ذم ىمقًمف: هق ؾم١م

 ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ژ: وىمٞمؾ: ؾم١مال ًمٚمٝمداي٦م إمم اجلٜم٦م ذم أظمرة, وىمقًمف 

وم٢مٟمف يٕمٜمل سمف ُمـ هداه سم٤مًمتقومٞمؼ اعمذيمقر ذم ىمقًمف  ,[٠43اًمٌ٘مرة: ]ژ  ک ڑ   ڑ

 : واًمذيـ اهتدوا زادهؿ هدى.

ًمٗمٔم٦م  ـ ىمد ظمص اهلل واهلدى واهلداي٦م ذم ُمقوقع اًمٚمٖم٦م واطمد ًمٙم

  ڀ ژوأقمٓم٤مه, واظمتص هق سمف دون ُم٤م هق إمم اإلٟم٤ًمن ٟمحق:  اهلدى سمام شمقٓه

 ژ  ں ں ژ, [5اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ, [2اًمٌ٘مرة: ] ژ ڀ

 ھ ژ, [38اًمٌ٘مرة: ] ژ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ژ, [٠85اًمٌ٘مرة: ]

 ژ  ھ ہ ہ ہ ژ, [7٠إٟمٕم٤مم: ]ژ  ﮲ ۓ ۓ ے   ے

 گ ژ, [35: إٟمٕم٤مم]ژ  ىث مث جث يت   ىت مت ژ, [٠38آل قمٛمران: ]

 ېئ ۈئ ۈئ ژ, [37اًمٜمحؾ: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ

 [ .٠6اًمٌ٘مرة: ] ژ ېئ    ېئ
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وآهتداء خيتص سمام يتحراه اإلٟم٤ًمن قمغم ـمريؼ آظمتٞم٤مر, إُم٤م ذم إُمقر 

 ژ چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,اًمدٟمٞمقي٦م, أو إظمروي٦م

 ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ژ, وىم٤مل: [97إٟمٕم٤مم: ]

وي٘م٤مل ذًمؽ ًمٓمٚم٥م اهلداي٦م ٟمحق:  ,[98اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ھ ھ ھ ہ ہ

, وىم٤مل: [53اًمٌ٘مرة: ] ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ

, [٠5١اًمٌ٘مرة: ]ژ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھژ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ, [2١آل قمٛمران: ]ژ  ہ ہ ہ ۀژ

 [ .٠37اًمٌ٘مرة: ]ژ  ژ ڈ

  ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ وي٘م٤مل اعمٝمتدي عمـ ي٘متدي سمٕم٤ممل ٟمحق:

شمٜمٌٞمٝم٤م أهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ وٓ ي٘متدون سمٕم٤ممل,  ,[٠١4اعم٤مئدة: ] ژ ڤ ٹ

 ژ ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ     ڌ ڌ ڍ ڍ ژوىمقًمف: 

وم٢من آهتداء ه٤مهٜم٤م يتٜم٤مول وضمقه آهتداء ُمـ ـمٚم٥م اهلداي٦م, وُمـ  ,[92اًمٜمٛمؾ: ]

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژآىمتداء, وُمـ حترهي٤م, ويمذا ىمقًمف: 

 ڳ  ڳ  ڳ ڳ گ ژوىمقًمف:  ,[24اًمٜمٛمؾ: ] ژ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ

 ومٛمٕمٜم٤مه: صمؿ أدام ـمٚم٥م اهلداي٦م, ومل يٗمؽم ,[82ـمف: ] ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ      ڦ ڦ ژ وىمقًمف: ,قمـ حتريف, ومل يرضمع إمم اعمٕمّمٞم٦م
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 ڍ ڇ  ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ    ڃ      ڃ   ڄ

اًمذيـ حتروا هدايتف وىمٌٚمقه٤م وقمٛمٚمقا هب٤م,  أي: :[٠57 - ٠56اًمٌ٘مرة: ] ژ ڍ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ژخمؼما قمٜمٝمؿ:  وىم٤مل

 [ .49اًمزظمرف: ] ژ ڤ

ىم٤مل إظمٗمش: واًمقاطمدة هدي٦م, ىم٤مل:  ,واهلدي خمتص سمام هيدى إمم اًمٌٞم٧م

 ۆ ۇ ۇ ژ وي٘م٤مل ًمألٟمثك هدي يم٠مٟمف ُمّمدر وصػ سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 ے ژ, [95اعم٤مئدة: ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژ, [٠96اًمٌ٘مرة: ]ژ  ۈ ۈ    ۆ

 [ .25اًمٗمتح: ] ژ ڦ  ڤ ژ, [2اعم٤مئدة: ] ژ ۓ ۓ ے

 ی ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,سم٤مًمٚمٓمػ اًمذي هيدي سمٕمْمٜم٤م إمم سمٕمض واهلدي٦م خمتّم٦م

 ,[36اًمٜمٛمؾ: ] ژ ٺ ٺ     ٺ  ٺ ڀ ژ, [35اًمٜمٛمؾ: ] ژ   مئ  حئ جئ

 واعمٝمدى اًمٓمٌؼ اًمذي هيدى قمٚمٞمف, واعمٝمداء: ُمـ يٙمثر إهداء اهلدي٦م, ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 داء اخلـا كطػ احلشاوإكؽ مف                                

هدي٧م اًمٕمروس إمم زوضمٝم٤م,  واهلدي ي٘م٤مل ذم اهلدي, وذم اًمٕمروس ي٘م٤مل:

سملم اصمٜملم: إذا ُمِمك  ىن وهديف, أي: ـمري٘متف, وومالن هي٤مدوُم٤م أطمًـ هدي٦م ومال

  ـ.ها (سمٞمٜمٝمام ُمٕمتٛمدا قمٚمٞمٝمام, وهت٤مدت اعمرأة: إذا ُمِم٧م ُمٌم اهلدي
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ؼ ُمتٕملم وطمتؿ, وذًمؽ ٕٟمف اهلداي٦م واًمتقومٞم اهلل شمٕمٚمؿ أن ؾم١مالوُمـ هٜم٤م 

شمٕم٤ممم ُم٤مًمٙمٝم٤م وطمده واعمًتٓمٞمع قمٚمٞمٝم٤م ٓ همػمه, وهلذا اًم٥ًٌم أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م أن 

ٟم٠ًمًمف اهلداي٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمـ صالشمٜم٤م زد قمغم ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت ُمـ إدًم٦م ذم شمٕمٞملم 

  اهلداي٦م. ؾم١مال اهلل
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 أشباب احلصقل ظذ اهلدى افتام                

واقمٚمؿ أن اًمٕمٌد ٓ حيّمؾ ًمف اهلدى اًمت٤مم  ): "اًمٗمقائد"ذم  ـ اًم٘مٞمؿىم٤مل اسم

 :ٓ همٜمك ًمف قمٜمٝم٤م اعمٓمٚمقب إٓ سمٕمد ؾمت٦م أُمقر هق حمت٤مج إًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م

سمٙمقٟمف حمٌقسم٤م ًمٚمرب شمٕم٤ممم  :ُمٕمرومتف ذم َجٞمع ُم٤م ي٠مشمٞمف ويذره :إُمر إول

ـ هذا وم٢من ٟم٘مص ُم ,ويمقٟمف ُمٖمْمقسم٤م ًمف ُمًخقـم٤م قمٚمٞمف ومٞمجتٜمٌف ,صمرهُمروٞم٤م ًمف ومٞم١مْ 

  .اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م رء ٟم٘مص ُمـ اهلداي٦م اًمت٤مُم٦م سمحًٌف

 ,إُمر اًمث٤مين: أن يٙمقن ُمريد اجلٛمٞمع ُم٤م حي٥م اهلل ُمٜمف أن يٗمٕمٚمف قم٤مزُم٤م قمٚمٞمف

 ,سمٕمد ظمٓمقره سم٤مًم٤ٌمل ُمٗمّمال :وُمريدا ًمؽمك َجٞمع ُم٤م هنك اهلل قم٤مزُم٤م قمغم شمريمف

ء ٟم٘مص وقم٤مزُم٤م قمغم شمريمف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م جمٛمال وم٢من ٟم٘مص ُمـ إرادشمف ًمذًمؽ ر

  .ُمـ اهلدى اًمت٤مم سمح٥ًم ُم٤م ٟم٘مص ُمـ اإلرادة

أن يٙمقن ىم٤مئام سمف ومٕمال وشمريم٤م وم٢من ٟم٘مص ُمـ ومٕمٚمف رء ٟم٘مص  :إُمر اًمث٤مًم٨م

ُمـ هداه سمحًٌف ومٝمذه صمالصم٦م هل أصقل ذم اهلداي٦م ويتٌٕمٝم٤م صمالصم٦م هل ُمـ مت٤مُمٝم٤م 

  :ويمامهل٤م

٤مج إمم : أُمقر هدي إًمٞمٝم٤م َجٚم٦م ومل هيتد إمم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ومٝمق حمتإُمر اًمراسمع

  .هداي٦م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م
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: أُمرو هدي إًمٞمٝم٤م ُمـ وضمف دون وضمف ومٝمق حمت٤مج إمم مت٤مم ُمر اخل٤مُمسإ

  .اهلداي٦م ومٞمٝم٤م ًمتٙمٛمؾ ًمف هدايتٝم٤م

ومٝمق  ,: إُمقر اًمتل هدي إًمٞمٝم٤م شمٗمّمٞمال ُمـ َجٞمع وضمقهٝم٤مُمر اًم٤ًمدسإ

م قمغم ومٝمذه أصقل شمتٕمٚمؼ سمام يٕمز ,حمت٤مج إمم آؾمتٛمرار إمم اهلداي٦م واًمدوام قمٚمٞمٝم٤م

  .ومٕمٚمف وشمريمف

وهق أُمقر وىمٕم٧م ُمٜمف قمغم همػم ضمٝم٦م  ,يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ميض :إُمر اًم٤ًمسمع

وإذا يم٤من يمذًمؽ  ,ومٝمق حمت٤مج إمم شمداريمٝم٤م سم٤مًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م وشمٌديٚمٝم٤م سمٖمػمه٤م ,آؾمت٘م٤مُم٦م

صمؿ جي٤مب قمـ ذًمؽ سم٠من اعمراد  ,وم٢مٟمام ي٘م٤مل يمٞمػ ي٠ًمل اهلداي٦م وهل ُمقضمقدة ًمف

هذه اعمراشم٥م طم٤مصٚم٦م ًمف سم٤مًمٗمٕمؾ ومحٞمٜمئذ يٙمقن إذا يم٤مٟم٧م  ,اًمتثٌٞم٧م واًمدوام قمٚمٞمٝم٤م

وُم٤م  ,وم٠مُم٤م إذا يم٤من ُم٤م جيٝمٚمف أوٕم٤مف ُم٤م يٕمٚمٛمف ,ؾم١ماًمف اهلداي٦م ؾم١مال شمثٌٞم٧م ودوام

وٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم ومٕمٚمف إٓ سم٠من خيٚمؼ اهلل وم٤مقمٚمٞمف  ,ٓ يريده ُمـ رؿمده أيمثر مم٤م يريده

رادة ومٞمف وم٤معمًئقل هق أصؾ اهلداي٦م قمغم اًمدوام شمٕمٚمٞمام وشمقومٞم٘م٤م وظمٚم٘م٤م ًمإل ,ومٞمف

ومٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس أقمٔمؿ ضورة  ,وظمٚم٘م٤م ًمٚمٗم٤مقمٚمٞم٦م وشمثٌٞمت٤م ًمف قمغم ذًمؽ ,وإىمدارا ًمف

واًمتثٌٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م واًمدوام إمم  ,ُمٜمف إمم ؾم١مال اهلداي٦م أصٚمٝم٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م قمٚمام وقمٛمال

وه ذًمؽ أن اًمٕمٌد ُمٗمت٘مر إمم اهلداي٦م ذم يمؾ ٟمٗمس ذم َجٞمع ُم٤م ي٠مشمٞمف ويذره  ,اعمامت

ت٘مر إمم ُمزيد اًمٕمٚمؿ سم٤مهلدى قمغم اًمدوام ومٚمٞمس ًمف أٟمٗمع أصال وشمٗمّمٞمال وشمثٌٞمت٤م وُمٗم

ًت٘مٞمؿ ومٜم٠ًمل اهلل أن هيديٜم٤م اًمٍماط اعم ,ُمـ ؾم١مال اهلداي٦م وٓ هق إمم رء أطمقج

 اهـ. (وأن يث٧ٌم ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ديٜمف
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 افدظاء باهلداية    

ٜم٤م ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ذم قمٚمٞم ٕمهٞم٦م اهلداي٦م واًمتقومٞمؼ هل٤م أوضم٥م اهلل  

ىم٤مل:  يمؾ ريمٕم٦م قمغم اًمّمحٞمح ذم اًمّمالة ومٗمل طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وذم شٓ صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب»: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ىمًٛم٧م  ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:»طمدي٨م أيب هريرة ذم ُمًٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

وٟمّمٗمٝم٤م ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل  سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمٗملم: ٟمّمٗمٝم٤م زماًمّمالة 

وم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل اهلل: محدين قمٌدي ژ پ پ پ پ ژوم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد: 

ىم٤مل:  ژ ٺ   ٺ ٺ ژوم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل: أصمٜمك قمكم قمٌدي ژ ڀ ڀ ژ

 ٿ ٿ ٿ ژوم٢مذا ىم٤مل:  -أو ىم٤مل ومقض إزم قمٌدي  -جمدين قمٌدي 

وم٢مذا ىم٤مل:  ,ىم٤مل ومٝمذه أي٦م سمٞمٜمل وسملم قمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل  ژٿ

 ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹژ

  .شىم٤مل: ومٝم١مٓء ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل

وم٢من ىمٞمؾ ومٙمٞمػ ي٠ًمل اعم١مُمـ اهلداي٦م ذم يمؾ ذم شمٗمًػمه: ) ىم٤مل اسمـ يمثػم

وىم٧م ُمـ صالة وهمػمه٤م وهق ُمتّمػ سمذًمؽ؟ ومٝمؾ هذا ُمـ سم٤مب حتّمٞمؾ 

 احل٤مصؾ أم ٓ؟

عم٤م أرؿمده اهلل وم٤مجلقاب أن ٓ, وًمقٓ اطمتٞم٤مضمف ًمٞمال وهن٤مرا إمم ؾم١مال اهلداي٦م 

شمٕم٤ممم إمم ذًمؽ, وم٢من اًمٕمٌد ُمٗمت٘مر ذم يمؾ ؾم٤مقم٦م وطم٤مًم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم شمثٌٞمتف قمغم 
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اهلداي٦م ورؾمقظمف ومٞمٝم٤م وشمٌٍمه وازدي٤مده ُمٜمٝم٤م واؾمتٛمراره قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اًمٕمٌد ٓ 

يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ٟمٗمٕم٤م وٓ ضا إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل وم٠مرؿمده شمٕم٤ممم إمم أن ي٠ًمًمف ذم يمؾ 

اًمث٤ٌمت واًمتقومٞمؼ, وم٤مًمًٕمٞمد ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًم١ًماًمف وىم٧م أن يٛمده سم٤معمٕمقٟم٦م و

وم٢مٟمف ىمد شمٙمٗمؾ سم٢مضم٤مسم٦م اًمداقمل إذا دقم٤مه وٓ ؾمٞمام اعمْمٓمر اعمحت٤مج اعمٗمت٘مر إًمٞمف آٟم٤مء 

 ڇ ڇ ڇ چ چ  چ ژاًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر, وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ,[٠36اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ

ُمـ سم٤مب حتّمٞمؾ احل٤مصؾ ٕن اعمراد وم٘مد أُمر اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مإليامن وًمٞمس ذًمؽ 

 اًمث٤ٌمت وآؾمتٛمرار واعمداوُم٦م قمغم إقمامل اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ. 

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژا ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم أن ي٘مقًمقا: وىم٤مل شمٕم٤ممم آُمرً 

وىمد يم٤من اًمّمديؼ  ,[ 8آل قمٛمران: ] ژ ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ

ة اعمٖمرب سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ها, ومٛمٕمٜمك ي٘مرأ هبذه أي٦م ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ صال 

 ىمقًمف شمٕم٤ممم اهدٟم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اؾمتٛمر سمٜم٤م قمٚمٞمف وٓ شمٕمدل سمٜم٤م إمم همػمه.

 [,7اًمٗم٤محت٦م: ] ژ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژ

ىمد شم٘مدم احلدي٨م ومٞمام إذا ىم٤مل اًمٕمٌد اهدٟم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم آظمره٤م أن اهلل 

  .شهذا ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل»ي٘مقل 
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وهق  :ُمٗمن ًمٚمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژشمٕم٤ممم: وىمقًمف 

 سمدل ُمٜمف قمٜمد اًمٜمح٤مة وجيقز أن يٙمقن قمٓمػ سمٞم٤من واهلل أقمٚمؿ. 

واًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اعمذيمقرون ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ

  گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ

ْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ساط وىم٤مل اًم ,[7١ - 69اًمٜم٤ًمء: ] ژ گ گ گ

اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ سمٓم٤مقمتؽ وقم٤ٌمدشمؽ ُمـ ُمالئٙمتؽ وأٟمٌٞم٤مئؽ واًمّمدي٘ملم 

 واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم. 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژُم٤م ىم٤مل رسمٜم٤م شمٕم٤ممم:  وذًمؽ ٟمٔمػم

 أي٦م.  ژ  ڍ ڇ ڇ

 ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژوىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس 

ـ قم٤ٌمس: هؿ اعم١مُمٜمقن, ويمذا ىم٤مل ىم٤مل: هؿ اًمٜمٌٞمقن, وىم٤مل اسمـ ضمري٩م قمـ اسم

وىم٤مل ويمٞمع: هؿ اعمًٚمٛمقن, وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ: هؿ  ,جم٤مهد

أقمؿ وأؿمٛمؾ واهلل  وُمـ ُمٕمف, واًمتٗمًػم اعمت٘مدم قمـ اسمـ قم٤ٌمس  اًمٜمٌل 

 أقمٚمؿ.
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 ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ وهذا ُمقاومؼ ًمدقم٤مء اعم١مُمٜملم:

 .[  8آل قمٛمران: ] ژ ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئېئ

٦م: إذ هل ُمـ اهلل, ومٗمل احلدي٨م أيب يدقمق يمثػما سم٤مهلداي  قل اهللويم٤من رؾم

ي٤م قم٤ٌمدي يمٚمٙمؿ و٤مل إٓ ُمـ هديتف »: ذم ُمًٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ذر

ي٘مقل:  ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل ومٗمل ُمًٚمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد ,شوم٤مؾمتٝمدوين أهديمؿ

 , وذم اًمّمحٞمح قمـ قمكمشاًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ اهلدى واًمت٘مك واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك»

اًمٚمٝمؿ إين » , وذم رواي٦مشاًمٚمٝمؿ اهدين وؾمددين»ىمؾ:  ىم٤مل ًمف: ن رؾمقل اهللأ

ًـ إظمالق ٓ اًمٚمٝمؿ اهدين ٕطم», وذم دقم٤مء اًمٚمٞمؾ شأؾم٠مًمؽ اهلدى واًمًداد

, شهيدي ٕطمًٜمٝم٤م إٓ أٟم٧م واسف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م ٓ يٍمف قمٜمل ؾمٞمئٝم٤م إٓ أٟم٧م

اًمٚمٝمؿ » وم٘مد ىم٤مل:سم٤مهلداي٦م جلٛمٚم٦م اؾمتج٤مب اهلل عمـ أراد,  اهلل رؾمقل وىمد دقم٤م

, شاًمٚمٝمؿ اهد أم أيب هريرة» , أظمرضمف ُمًٚمؿ, وىم٤مل:شاهد دوؾًم٤م وائ٧م هبؿ

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر » وم٤مؾمتج٤مب اهلل ًمف, ويم٤من إذا ضم٤مءه أطمد سم٤مإلؾمالم قمٚمٛمف هذا اًمدقم٤مء:

, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ـم٤مرق سمـ أؿمٞمؿ, وذم شزم وارمحٜمل واهدين وارزىمٜمل وقم٤مومٜمل

, وذم احلدي٨م اعمِمٝمقر شًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديفإن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟم»ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م: 

, إمم همػم ذًمؽ ُمـ شاًمٚمٝمؿ اهدين ومٞمٛمـ هدي٧م» : اًمذي قمٚمٛمف احلًـ سمـ قمكم

إدقمٞم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب, وُمـ ذًمؽ طمرصف قمغم هداي٦م قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م, ومٗمل 

عم٤م طميت أسم٤م ـم٤مًم٥م اًمقوم٤مة, ضم٤مءه اًمّمحٞمحلم قمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن ىم٤مل: 
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 ؾ, وقمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة, وم٘م٤مل:ومقضمد قمٜمده أسم٤م ضمٝم رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ, وقمٌد  ش,أي قمؿ ىمؾ: ٓ إًمف إٓ اهلل يمٚمٛم٦م أطم٤مج ًمؽ هب٤م قمٜمد اهلل»

يٕمروٝم٤م  اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م: أشمرهم٥م قمـ ُمٚم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م؟ ومٚمؿ يزل رؾمقل اهلل 

ٌد , ويٕمٞمداٟمف سمتٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م, طمتك ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م آظمر ُم٤م يمٚمٛمٝمؿ: قمغم ُمٚم٦م قمقمٚمٞمف

واهلل : »اعمٓمٚم٥م, وأسمك أن ي٘مقل: ٓ إًمف إٓ اهلل, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  ٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ژوم٠مٟمزل اهلل: ش ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ ُم٤م مل أٟمف قمٜمؽ

وأٟمزل اهلل ذم أيب ـم٤مًم٥م, وم٘م٤مل ًمرؾمقل  ,[٠٠3اًمتقسم٦م: ] ژ ڤ ٹ

 .[56اًم٘مّمص: ]ژ  ڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک ژ: اهلل 
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       اهلداية وافضالل بقد اهلل

  شمٗمرع ُمٜمٝم٤م وٟمذيمر هٜم٤م ُمٕمٜمك اًمْمالل.شم٘مدم ُمٕمٜمك اهلداي٦م وُم٤م 

اًمْمالل: اًمٕمدول قمـ ُم٤مدة )وؾ(: ) "ُمٗمردات اًم٘مرآن"ىم٤مل اًمراهم٥م ذم 

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ژاًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ, ويْم٤مده اهلداي٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ل ًمٙمؾ قمدول قمـ اعمٜمٝم٩م, , وي٘م٤مل اًمْمال[٠5اإلهاء: ]ژ  ۅ  ۋ ۋ ٴۇ

 قمٛمدا يم٤من أو ؾمٝمقا, يًػما يم٤من أو يمثػما, وم٢من اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ اًمذي هق اعمرشم٣م

وىم٤مل سمٕمض احلٙمامء:  ,شاؾمت٘مٞمٛمقا وًمـ حتّمقا: »صٕم٥م ضمدا, ىم٤مل اًمٜمٌل 

يمقٟمٜم٤م ُمّمٞمٌلم ُمـ وضمف ويمقٟمٜم٤م و٤مًملم ُمـ وضمقه يمثػمة, وم٢من آؾمت٘م٤مُم٦م 

وُم٤م قمداه ُمـ اجلقاٟم٥م يمٚمٝم٤م  واًمّمقاب جيري جمرى اعم٘مرـمس ُمـ اعمرُمك,

 والل.

وإذا يم٤من اًمْمالل شمرك اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ قمٛمدا يم٤من أو ؾمٝمقا, ىمٚمٞمال يم٤من أو 

يمثػما, صح أن يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًمْمالل ممـ يٙمقن ُمٜمف ظمٓم٠م ُم٤م, وًمذًمؽ ٟم٥ًم 

اًمْمالل إمم إٟمٌٞم٤مء, وإمم اًمٙمٗم٤مر, وإن يم٤من سملم اًمْمالًملم سمقن سمٕمٞمد, أٓ شمرى أٟمف 

همػم ُمٝمتد عم٤م , أي: [7اًمْمحك: ] ژ ک  ک ک ژ: ىم٤مل ذم اًمٜمٌل 

 ژ     ی ی ىئ      ىئ ژوىم٤مل ذم يٕم٘مقب:  ,ؾمٞمؼ إًمٞمؽ ُمـ اًمٜمٌقة

, إؿم٤مرة إمم [8يقؾمػ: ] ژ گ گ گ ک   ک ژ [, وىم٤مل أوٓده:95يقؾمػ: ]
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 ژ  خت حت جت يب  ىب خبمب حب جب ژ ؿمٖمٗمف سمٞمقؾمػ وؿمقىمف إًمٞمف, ويمذًمؽ:

راء: اًمِمٕم] ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: , وىم٤مل قمـ ُمقؾمك [3١يقؾمػ: ]

أي:  :[282اًمٌ٘مرة: ] ژ ڱ ڳ ڳ ژ, شمٜمٌٞمف أن ذًمؽ ُمٜمف ؾمٝمق, وىمقًمف: [2١

 شمٜمًك, وذًمؽ ُمـ اًمٜمًٞم٤من اعمقوقع قمـ اإلٟم٤ًمن. 

 واًمْمالل ُمـ وضمف آظمر ضسم٤من: 

والل ذم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م, يم٤مًمْمالل ذم ُمٕمروم٦م اهلل ووطمداٟمٞمتف, وُمٕمروم٦م 

 ک ک ک ک     ڑ ڑ ژاًمٜمٌقة, وٟمحقمه٤م اعمِم٤مر إًمٞمٝمام سم٘مقًمف: 

 [. ٠36اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڳ ڳ   گ گ  گ گ

ووالل ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمٛمٚمٞم٦م, يمٛمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل اًمٕم٤ٌمدات, 

     ڑ ڑ ژواًمْمالل اًمٌٕمٞمد إؿم٤مرة إمم ُم٤م هق يمٗمر يم٘مقًمف قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ىمقًمف: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ, وىمقًمف: [٠36اًمٜم٤ًمء: ] ژ ک

 :[8ؾم٠ٌم: ]ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ, ويم٘مقًمف: [٠67اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ھ ہ

 ژ                ى ى ې    ې  ې  ې ژأي: ذم قم٘مقسم٦م اًمْمالل اًمٌٕمٞمد, وقمغم ذًمؽ ىمقًمف: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ, [9اعمٚمؽ: ]

[, يمٜم٤مي٦م قمـ ٠١اًمًجدة: ] ژ    وئ وئ ەئ ەئ ژ, وىمقًمف: [77اعم٤مئدة: ] ژ ٹ

  .اعمقت واؾمتح٤مًم٦م اًمٌدن
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 .ل سم٤مًمْم٤مًملم اًمٜمّم٤مرىٜم, وم٘مد ىمٞمؾ: قمُ [7اًمٗم٤محت٦م: ] ژ ڄ ڄ ژ وىمقًمف:

, أي: ٓ يْمؾ [52ـمف: ]ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ژوىمقًمف: 

 ڳ ڳ         ڳ ڳ گ ژقمـ ريب, وٓ يْمؾ ريب قمٜمف: أي: ٓ يٖمٗمٚمف, وىمقًمف: 

 أي: ذم سم٤مـمؾ وإوالل ٕٟمٗمًٝمؿ. :[2اًمٗمٞمؾ: ] ژ ڱ

 واإلوالل ضسم٤من: 

ؽ أطمدمه٤م: أن يٙمقن ؾمٌٌف اًمْمالل, وذًمؽ قمغم وضمٝملم: إُم٤م سم٠من يْمؾ قمٜم

اًمٌمء يم٘مقًمؽ: أوٚمٚم٧م اًمٌٕمػم, أي: وؾ قمٜمل, وإُم٤م أن حتٙمؿ سمْمالًمف, 

 واًمْمالل ذم هذيـ ؾم٥ٌم اإلوالل.

واًميب اًمث٤مين: أن يٙمقن اإلوالل ؾم٤ٌٌم ًمٚمْمالل, وهق أن يزيـ ًمإلٟم٤ًمن 

   ائ ائ ى ى    ې   ې ې ې ژاًم٤ٌمـمؾ ًمٞمْمؾ يم٘مقًمف: 

 حيّمؾ , أي يتحرون أومٕم٤مٓ ي٘مّمدون هب٤م أن شمْمؾ, ومال[٠٠3اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ەئ

 ۓ ژُمـ ومٕمٚمٝمؿ ذًمؽ إٓ ُم٤م ومٞمف والل أٟمٗمًٝمؿ, وىم٤مل قمـ اًمِمٞمٓم٤من: 

 ڑ ڑ ژ ژژ, وىم٤مل ذم اًمِمٞمٓم٤من: [٠٠9اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ۓ

, [6١اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ژ, [62يس: ]  ژک

, وإوالل اهلل شمٕم٤ممم ًمإلٟم٤ًمن [26ص: ]ژ  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ ژ

 قمغم أطمد وضمٝملم:
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ق أن يْمؾ اإلٟم٤ًمن ومٞمحٙمؿ اهلل قمٚمٞمف أن يٙمقن ؾمٌٌف اًمْمالل, وه :أطمدمه٤م

سمذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م, ويٕمدل سمف قمـ ـمريؼ اجلٜم٦م إمم اًمٜم٤مر ذم أظمرة, وذًمؽ إوالل 

هق طمؼ وقمدل, وم٤محلٙمؿ قمغم اًمْم٤مل سمْمالًمف واًمٕمدول سمف قمـ ـمريؼ اجلٜم٦م إمم 

 اًمٜم٤مر قمدل وطمؼ.

هق أن اهلل شمٕم٤ممم ووع ضمٌٚم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم هٞمئ٦م إذا  ,ُمـ إوالل اهلل :واًمث٤مين

اقمك ـمري٘م٤م, حمٛمقدا يم٤من أو ُمذُمقُم٤م, أًمٗمف واؾمتٓم٤مسمف وًمزُمف, وشمٕمذر سومف ر

٤مدة واٟمٍماومف قمٜمف, ويّمػم ذًمؽ يم٤مًمٓمٌع اًمذي ي٠مسمك قمغم اًمٜم٤مىمؾ, وًمذًمؽ ىمٞمؾ: اًمٕم

 .  ـمٌع صم٤من

وىمد ذيمر ذم همػم هذا  -وهذه اًم٘مقة ذم اإلٟم٤ًمن ومٕمؾ إهلل, وإذا يم٤من يمذًمؽ

ٟم٦ًٌم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ إًمٞمف, صح  -اعمقوع أن يمؾ رء يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم وىمقع ومٕمؾ

ومّمح أن يٜم٥ًم والل اًمٕمٌد إمم اهلل ُمـ هذا اًمقضمف, ومٞم٘م٤مل: أوٚمف اهلل ٓ قمغم 

اًمقضمف اًمذي يتّمقره اجلٝمٚم٦م, وعم٤م ىمٚمٜم٤مه ضمٕمؾ اإلوالل اعمٜمًقب إمم ٟمٗمًف ًمٚمٙم٤مومر 

 ک ک ژ واًمٗم٤مؾمؼ دون اعم١مُمـ, سمؾ ٟمٗمك قمـ ٟمٗمًف إوالل اعم١مُمـ وم٘م٤مل:

 ژ  ھ ھ ہ ہ ہ ژ, [٠٠5اًمتقسم٦م: ] ژ ڳ ڳ گ گ   گ گ

, [8حمٛمد: ] ژ ې ۉ ۉ ۅ ژواًمٗم٤مؾمؼ:  , وىم٤مل ذم اًمٙم٤مومر[5 - 4حمٛمد: ]

 ژ  ۋ ۋ ٴۇ             ۈ ژ, [26اًمٌ٘مرة: ]ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ

  .[27إسمراهٞمؿ: ]ژ  چ چ ڃ ژ, [74هم٤مومر: ]
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إٟمٕم٤مم: ]ژ حئ جئ ژوقمغم هذا اًمٜمحق شم٘مٚمٞم٥م إومئدة ذم ىمقًمف: 

, وزي٤مدة [7اًمٌ٘مرة: ] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ, واخلتؿ قمغم اًم٘مٚم٥م ذم ىمقًمف: [٠٠١

 ( اهـ..[٠١اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژاعمرض ذم ىمقًمف: 

أٟمف هيدي ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ومْمال ُمٜمف شمٕم٤ممم وُمـ طمٙمٛمتف  ُمـ رمح٦م اهلل

 ۇ ڭ    ڭ ژ :اهلل ىم٤ملقمدٓ ُمٜمف وُم٤م رسمؽ سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد, أٟمف يْمؾ ُمـ يِم٤مء 

 ائ ائ ى ى ې ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[3٠اعمدصمر: ]ژ  ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ

 ژ  ىئ ېئ                ېئ ېئ  ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ

  ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[93اًمٜمحؾ: ]

 ڃ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[27اًمرقمد: ] ژ خب حب جب  يئ ىئ مئ حئ  جئ ی

  ې ې ې ۉ ژ وىم٤مل: ,[88اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ذًمؽ وذم , إمم همػم [٠86إقمراف: ] ژ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ىى ې

ي٤م قم٤ٌمدي يمٚمٙمؿ و٤مل إٓ ُمـ »: طمدي٨م أيب ذر اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل اهلل

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: , وىم٤مل اهللشهديتف وم٤مؾمتٝمدوين أهديمؿ

 چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ

 [.99يقٟمس: ] ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ      ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
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رض يمٚمٝمؿ ذم وًمق ؿم٤مء رسمؽ ي٤م حمٛمد ٕذن ٕهؾ إ) :ىم٤مل اسمـ يمثػم          

وًمٙمـ ًمف طمٙمٛم٦م ومٞمام يٗمٕمٚمف شمٕم٤ممم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ,اإليامن سمام ضمئتٝمؿ سمف ومآُمٜمقا يمٚمٝمؿ

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱژ

 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ         ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[٠٠9 - ٠٠8هقد: ]

[, 99يقٟمس: ] ژ ڄ ڄ ڦ ژوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[3٠اًمرقمد: ]ژ  ڳ   گ

أي ًمٞمس ذًمؽ قمٚمٞمؽ وٓ إًمٞمؽ سمؾ اهلل  :أي شمٚمزُمٝمؿ وشمٚمجئٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم

 ڻ  ڻ ں ں ژ ,[93اًمٜمحؾ: ]ژ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئژ

ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ ژ ,[ 8وم٤مـمر: ]ژ ڻ

 ک ک ژ ,[3اًمِمٕمراء: ] ژ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ ژ ,[272اًمٌ٘مرة: ]

 ژ ەئ ائ ائ      ى  ى ې ژ ,[56اًم٘مّمص: ] ژ گ گ ک

إمم همػم ذًمؽ ُمـ  ,[22اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ] ژ ې   ې  ې ې ژ ,[4١اًمرقمد: ]

 ,اعمْمؾ عمـ يِم٤مء ,اهل٤مدي ُمـ يِم٤مء ,أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ژوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ًمٕمٚمٛمف وطمٙمٛمتف وقمدًمف

 [, ٠١١يقٟمس: ] ژڎ ڌ ڌ ڍ -وهق اخل٤ٌمل واًمْمالل- ڍ ڇ

ذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن أي طمج٩م اهلل وأدًمتف, وهق اًمٕم٤مدل ذم يمؾ ذًمؽ ذم هداي٦م ُمـ قمغم اًم

 .اهـ( هدى وإوالل ُمـ وؾ
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 ژ  جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:         

   .[٠78إقمراف: ]

ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمـ هداه اهلل وم٢مٟمف ٓ ُمْمؾ ًمف وُمـ أوٚمف ) :ىم٤مل اسمـ يمثػم

 ُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ, وهلذا وم٘مد ظم٤مب وظمن ووؾ ٓ حم٤مًم٦م, وم٢مٟمف شمٕم٤ممم

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف »ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 

ومال  وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيد اهلل ,وٟمًتٖمٗمره

ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ اهلل ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

احلدي٨م سمتامُمف رواه اإلُم٤مم أمحد وأهؾ ش ٛمدا قمٌده ورؾمقًمفًمف وأؿمٝمد أن حم

 .اهـ(اًمًٜمـ وهمػمهؿ

  ەئ ائ ائ ىى ې  ې ې ې ۉ ژ وىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:       

ُمـ يمت٥م قمٚمٞمف اًمْمالًم٦م وم٢مٟمف ٓ ي٘مقل شمٕم٤ممم: , [٠86إقمراف: ] ژ وئ ەئ

 ې ۉ ۉ ژهيديف أطمد, وًمق ٟمٔمر ًمٜمٗمًف ومٞمام ٟمٔمر وم٢مٟمف ٓ جيزى قمٜمف ؿمٞمئ٤م 

 ڈ ژويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[4٠اعم٤مئدة: ] ژ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ژ  ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ڑک    ڑ ژ ژ ڈ

 .  [٠١٠يقٟمس: ]
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)سمٚمؿ(  اهلل ٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ ممـ يٕمؽمض قمغموهٜم٤م ؾم١مال يٓمرطمف اًم٘مدري

يمٞمػ هيدي اهلل هذا ؟ ويْمؾ هذا؟ , وهذا اًم١ًمال ُمٌٜمل قمغم قم٘مٞمدهتؿ ُمـ 

 .وضمقب ومٕمؾ إصٚمح ًمٚمٕمٌد 

, ًمذي ٓ يًئؾ قمام يٗمٕمؾ وهؿ ي٠ًمًمقنحلٛمد هلل اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد اوم٠مىمقل ا 

وم٤معمٚمؽ ًمف وطمده شمٕم٤ممم وهق احلٙمٞمؿ اخلٌػم , هيدي ُمـ يِم٤مء سمٗمْمٚمف : ًمٕمٚمٛمف أٟمف 

وًمٙمٜمف قمٚمؿ أٟمف أهال ًمٚمٖمقاي٦م  -وُم٤م فمٚمٛمف–أهال ًمٚمٝمداي٦م , ويْمؾ ُمـ يِم٤مء سمٕمدًمف 

 .هلل وم٠مويمٚمف إمم ٟمٗمًف وهقاه , ومتًٚمط قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من واًمٕمٞم٤مذ سم٤م
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  ژ ٹ ٹ ژ ؿقفف:

 چ چ ژ : )اًمٍماط اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:"اعمٗمردات"ىم٤مل ذم  

 , وي٘م٤مل ًمف هاط( اهـ.[٠53إٟمٕم٤مم: ] ژ چ چ

َٝمؾ أصٚمف ُمـ هـم٧م اًمٓمٕم٤مم وزردشمف:   ًْ وىم٤مل: )اًمناط اًمٓمريؼ اعمًَت

 هـ.اسمتٚمٕمتف وم٘مٞمؾ هاط شمّمقرا أٟمف يٌتٚمٕمف ؾم٤مًمٙمف أو يٌتٚمع ؾم٤مًمٙمف( ا

وذيمر اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ُمٗمردا ُمٕمروم٤م : )"اعمدارج"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  

شمٕمريٗملم: شمٕمريٗم٤م سم٤مًمالم, وشمٕمريٗم٤م سم٤مإلو٤موم٦م, وذًمؽ يٗمٞمد شمٕمٞمٜمف واظمتّم٤مصف, وأٟمف 

ساط واطمد, وأُم٤م ـمرق أهؾ اًمٖمْم٥م واًمْمالل وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف جيٛمٕمٝم٤م ويٗمرده٤م, 

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژيم٘مقًمف 

ومقطمد ًمٗمظ اًمٍماط وؾمٌٞمٚمف, وَجع اًمًٌؾ اعمخ٤مًمٗم٦م  ,[٠53إٟمٕم٤مم: ]ژ  ڎ

, صمؿ شهذا ؾمٌٞمؾ اهلل»ظمٓم٤م, وىم٤مل:  وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  ًمف,

هذه ؾمٌؾ, قمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ؿمٞمٓم٤من »ظمط ظمٓمقـم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ي٤ًمره, وىم٤مل: 

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ :, صمؿ ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤مممشيدقمق إًمٞمف

ٟمٕم٤مم: إ] ژ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

وهذا ٕن اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم اهلل واطمد, وهق ُم٤م سمٕم٨م سمف رؾمٚمف وأٟمزل  ,[ ش٠53

 اهـ. (سمف يمتٌف, ٓ يّمؾ إًمٞمف أطمد إٓ ُمـ هذه اًمٓمريؼ
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 ڤ ٹ ژ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هٜم٤م هق اإلؾمالم سمدًٓم٦م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

اًمِمقرى: ]ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ    ڤ

: اس سمـ ؾمٛمٕم٤من قمٜمد أمحد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللوذم طمدي٨م اًمٜمق ,[53 – 52

ضب اهلل ُمثال ساـم٤م ُمًت٘مٞمام, وقمغم ضمٜمٌتل اًمٍماط ؾمقران, ومٞمٝمام أسمقاب »

اًمٍماط داع ي٘مقل: أهي٤م اًمٜم٤مس,  ُمٗمتح٦م, وقمغم إسمقاب ؾمتقر ُمرظم٤مة, وقمغم سم٤مب

, وداع يدقمق ُمـ ومقق اًمٍماط, وم٢مذا أراد دظمٚمقا اًمٍماط َجٞمٕم٤م, وٓ شمتٕمرضمقاا

٤م ُمـ شمٚمؽ إسمقاب, ىم٤مل: وحيؽ ٓ شمٗمتحف, وم٢مٟمؽ إن شمٗمتحف شمٚمجف, يٗمتح ؿمٞمئ

واًمٍماط اإلؾمالم, واًمًقران: طمدود اهلل, وإسمقاب اعمٗمتح٦م: حم٤مرم اهلل, 

وذًمؽ اًمداقمل قمغم رأس اًمٍماط: يمت٤مب اهلل, واًمداقمل ُمـ ومقق اًمٍماط: 

 .شواقمظ اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ

أهؾ اًمت٠مويؾ َجٞمًٕم٤م قمغم  أَجٕم٧م إُم٦م ُمـذم شمٗمًػمه: ) ىم٤مل اسمـ ضمرير 

 , هق اًمٓمريؼ اًمقاوح اًمذي ٓ اقمقضم٤مج ومٞمف. "اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"أن 

ويمذًمؽ ذًمؽ ذم ًمٖم٦م َجٞمع اًمٕمرب, ومٛمـ ذًمؽ ىمقل ضمرير سمـ قمٓمٞم٦م 

 اخلََٓمٗمل:

اٍط                َقاِرُد ُمْسَتؼقِؿ إذا اظَقج  اد         أمُر ادممـغ َظَذ ِِصَ

 ٜمف ىمقل اهلُذزم أيب ُذَؤْي٥م:وُم ,يريد قمغم ـمريؼ احلؼ

اطِ             َصَبْحـَا َأْرَضُفْؿ باخَلْقِؾ َحّتك        َ ـَ افِّصِّ ـَاها َأَدق  ِم ـْ  تر

 وُمٜمف ىمقل اًمراضمز:
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اِط افَؼاصِد  ـْ ََنِْج افِّصِّ  َؾُصد  َظ

 واًمِمقاهد قمغم ذًمؽ أيمثُر ُمـ أن حُتَم, وومٞمام ذيمرٟم٤م همٜمًك قمام شمريمٜم٤م.

ومتًتٕمٛمٚمف ذم يمؾ ىمقٍل وقمٛمؾ ُوِصػ  "اًمٍماط"صمؿ شمًتٕمػُم اًمٕمرب 

 سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م أو اقمقضم٤مج, ومتّمُػ اعمًت٘مٞمَؿ سم٤مؾمت٘م٤مُمتف, واعمٕمقجَّ سم٤مقمقضم٤مضمف.

 ٹ  ٹ ژواًمذي هق أومم سمت٠مويؾ هذه أي٦م قمٜمدي, أقمٜمل: 

, أن يٙمقٟم٤م ُمٕمٜمٞم ٤م سمف: َووّم٘مٜم٤م ًمٚمث٤ٌمت قمغم ُم٤م ارشمْمٞمَتف وَووّم٘م٧َم [6اًمٗم٤محت٦م: ] ژٹ

ـْ أٟمٕمٛم٧َم قمٚمٞمف ُم اط اعمًت٘مٞمؿـ قم٤ٌمِدك, ُمـ ىمقٍل وًمف َُم  ,قمٛمٍؾ, وذًمؽ هق اًمٍمِّ

ٕن ُمـ ُووّمؼ عم٤م وومؼ ًمف ُمـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٌٞمِّلم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء, وم٘مد 

ُووّمؼ ًمإلؾمالم, وشمّمديِؼ اًمرؾمِؾ, واًمتٛمًِؽ سم٤مًمٙمت٤مب, واًمٕمٛمِؾ سمام أُمر اهلل سمف, 

ٜمٝم٤مج أيب سمٙمر وقمٛمر وُم, وآٟمزضم٤مر قماّم َزضمره قمٜمف, واشّم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌّل 

 ( اهـ.ًمٍح, ويمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿويمؾِّ قمٌٍد هلل ص٤م ,وقمثامن وقمكم

قمغم وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٍماط احلز ذم أظمرة هل ضمزاء آؾمت٘م٤مُم٦م  

ذم اًمدٟمٞم٤م ومٛمـ ضم٤مزه ضم٤مزه, وًمٜمذيمر سمٕمض إدًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  اًمٍماط اعمٕمٜمقي

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة سم٤مًمٍماط اعمٛمدود قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ, ومٗمل اًمّمحٞمحلم

, هؾ ٟمرى رسمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ : ي٤م رؾمقل اهللأن ٟم٤مؾم٤م ىم٤مًمقا ًمرؾمقل اهلل  ىم٤مل:

ىم٤مًمقا: ٓ ي٤م ش هؾ شمْم٤مرون ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر؟: »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مًمقا: ٓ ي٤م ش هؾ شمْم٤مرون ذم اًمِمٛمس ًمٞمس دوهن٤م ؾمح٤مب؟»رؾمقل اهلل, ىم٤مل: 

جيٛمع اهلل اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل: ُمـ  ,يمذًمؽ وم٢مٟمٙمؿ شمروٟمف,»رؾمقل اهلل, ىم٤مل: 
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يم٤من يٕمٌد ؿمٞمئ٤م ومٚمٞمتٌٕمف, ومٞمتٌع ُمـ يم٤من يٕمٌد اًمِمٛمس اًمِمٛمس, ويتٌع ُمـ يم٤من 

يٕمٌد اًم٘مٛمر اًم٘مٛمر, ويتٌع ُمـ يم٤من يٕمٌد اًمٓمقاهمٞم٧م اًمٓمقاهمٞم٧م, وشمٌ٘مك هذه إُم٦م 

ومٞمٝم٤م ُمٜم٤موم٘مقه٤م, ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم صقرة همػم صقرشمف اًمتل يٕمرومقن, 

ٞم٘مقل: أٟم٤م رسمٙمؿ, ومٞم٘مقًمقن: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمؽ, هذا ُمٙم٤مٟمٜم٤م طمتك ي٠مشمٞمٜم٤م رسمٜم٤م, وم٢مذا وم

ضم٤مء رسمٜم٤م قمرومٜم٤مه, ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم صقرشمف اًمتل يٕمرومقن, ومٞم٘مقل: أٟم٤م رسمٙمؿ, 

ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧م رسمٜم٤م ومٞمتٌٕمقٟمف وييب اًمٍماط سملم فمٝمري ضمٝمٜمؿ, وم٠ميمقن أٟم٤م 

ؾمؾ, ودقمقى اًمرؾمؾ يقُمئذ: اًمٚمٝمؿ وأُمتل أول ُمـ جيٞمز, وٓ يتٙمٚمؿ يقُمئذ إٓ اًمر

 ش,ؾمٚمؿ, ؾمٚمؿ, وذم ضمٝمٜمؿ يمالًمٞم٥م ُمثؾ ؿمقك اًمًٕمدان, هؾ رأيتؿ اًمًٕمدان؟

وم٢مهن٤م ُمثؾ ؿمقك اًمًٕمدان همػم أٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ىمدر »ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

قمٔمٛمٝم٤م إٓ اهلل, ختٓمػ اًمٜم٤مس سم٠مقمامهلؿ, ومٛمٜمٝمؿ اعم١مُمـ سم٘مل سمٕمٛمٚمف, وُمٜمٝمؿ 

إذا ومرغ اهلل ُمـ اًم٘مْم٤مء سملم اًمٕم٤ٌمد, وأراد أن خيرج اعمج٤مزى طمتك يٜمجك, طمتك 

سمرمحتف ُمـ أراد ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر, أُمر اعمالئٙم٦م أن خيرضمقا ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ يم٤من ٓ ينمك 

سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م ممـ أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يرمحف ممـ ي٘مقل: ٓ إًمف إٓ اهلل, ومٞمٕمرومقهنؿ ذم 

إٓ أصمر اًمًجقد, طمرم اهلل اًمٜم٤مر, يٕمرومقهنؿ سم٠مصمر اًمًجقد, شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر ُمـ اسمـ آدم 

قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ أصمر اًمًجقد, ومٞمخرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر وىمد اُمتحِمقا, ومٞمّم٥م 

قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مء احلٞم٤مة, ومٞمٜمٌتقن ُمٜمف يمام شمٜم٧ٌم احل٦ٌم ذم محٞمؾ اًمًٞمؾ, صمؿ يٗمرغ اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ اًم٘مْم٤مء سملم اًمٕم٤ٌمد, ويٌ٘مك رضمؾ ُم٘مٌؾ سمقضمٝمف قمغم اًمٜم٤مر وهق آظمر أهؾ اجلٜم٦م 

قل: أي رب, اسف وضمٝمل قمـ اًمٜم٤مر, وم٢مٟمف ىمد ىمِمٌٜمل رحيٝم٤م, دظمقٓ اجلٜم٦م, ومٞم٘م
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وأطمرىمٜمل ذيم٤مؤه٤م, ومٞمدقمق اهلل ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يدقمقه, صمؿ ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

هؾ قمًٞم٧م إن ومٕمٚم٧م ذًمؽ سمؽ أن شم٠ًمل همػمه؟ ومٞم٘مقل: ٓ أؾم٠مًمؽ همػمه, ويٕمٓمل 

أىمٌؾ قمغم  رسمف ُمـ قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ ُم٤م ؿم٤مء اهلل, ومٞمٍمف اهلل وضمٝمف قمـ اًمٜم٤مر, وم٢مذا

اجلٜم٦م ورآه٤م ؾمٙم٧م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يًٙم٧م, صمؿ ي٘مقل: أي رب, ىمدُمٜمل إمم سم٤مب 

اجلٜم٦م, ومٞم٘مقل اهلل ًمف: أًمٞمس ىمد أقمٓمٞم٧م قمٝمقدك وُمقاصمٞم٘مؽ ٓ شم٠ًمًمٜمل همػم اًمذي 

أقمٓمٞمتؽ, ويٚمؽ ي٤م اسمـ آدم, ُم٤م أهمدرك ومٞم٘مقل: أي رب, يدقمق اهلل طمتك ي٘مقل ًمف: 

ٞم٘مقل: ٓ وقمزشمؽ, ومٞمٕمٓمل رسمف ومٝمؾ قمًٞم٧م إن أقمٓمٞمتؽ ذًمؽ أن شم٠ًمل همػمه؟ وم

ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ, ومٞم٘مدُمف إمم سم٤مب اجلٜم٦م, وم٢مذا ىم٤مم قمغم سم٤مب اجلٜم٦م 

اٟمٗمٝم٘م٧م ًمف اجلٜم٦م, ومرأى ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم واًمنور, ومٞمًٙم٧م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن 

يًٙم٧م, صمؿ ي٘مقل: أي رب, أدظمٚمٜمل اجلٜم٦م, ومٞم٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمف: أًمٞمس ىمد 

اصمٞم٘مؽ أن ٓ شم٠ًمل همػم ُم٤م أقمٓمٞم٧م؟, ويٚمؽ ي٤م اسمـ آدم, ُم٤م أقمٓمٞم٧م قمٝمقدك وُمق

أهمدرك, ومٞم٘مقل: أي رب, ٓ أيمقن أؿم٘مك ظمٚم٘مؽ, ومال يزال يدقمق اهلل طمتك 

يْمحؽ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٜمف, وم٢مذا وحؽ اهلل ُمٜمف ىم٤مل: ادظمؾ اجلٜم٦م, وم٢مذا 

 دظمٚمٝم٤م ىم٤مل اهلل ًمف: متٜمف, ومٞم٠ًمل رسمف ويتٛمٜمك طمتك إن اهلل ًمٞمذيمره ُمـ يمذا ويمذا,

, ىم٤مل قمٓم٤مء سمـ ش٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ذًمؽ ًمؽ وُمثٚمف ُمٕمفطمتك إذا اٟم٘مٓمٕم٧م سمف إُم٤مين, ىم

يزيد, وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري, ُمع أيب هريرة ٓ يرد قمٚمٞمف ُمـ طمديثف ؿمٞمئ٤م, طمتك إذا 

, ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: ش وُمثٚمف ُمٕمف»طمدث أسمق هريرة أن اهلل ىم٤مل ًمذًمؽ اًمرضمؾ: 

ذًمؽ »هريرة: ُم٤م طمٗمٔم٧م إٓ ىمقًمف: , ي٤م أسم٤م هريرة, ىم٤مل أسمق ش وقمنمة أُمث٤مًمف ُمٕمف»
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ىمقًمف:  , ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: أؿمٝمد أين طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل ش ًمؽ وُمثٚمف ُمٕمف

اًمرضمؾ آظمر أهؾ اجلٜم٦م دظمقٓ , ىم٤مل أسمق هريرة: وذًمؽ ش ذًمؽ ًمؽ وقمنمة أُمث٤مًمف»

صمؿ ييب اجلن قمغم » ٟمحقه وومٞمف: , وأظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب ؾمٕمٞمداجلٜم٦م

ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, وُم٤م  ش,: اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ, ؾمٚمؿًمِمٗم٤مقم٦م, وي٘مقًمقنضمٝمٜمؿ, وحتؾ ا

دطمض ُمزًم٦م, ومٞمف ظمٓم٤مـمٞمػ ويمالًمٞم٥م وطمًؽ شمٙمقن سمٜمجد ومٞمٝم٤م  »اجلن؟ ىم٤مل: 

ؿمقيٙم٦م ي٘م٤مل هل٤م اًمًٕمدان, ومٞمٛمر اعم١مُمٜمقن يمٓمرف اًمٕملم, ويم٤مًمؼمق, ويم٤مًمريح, 

ويم٤مًمٓمػم, ويم٠مضم٤مويد اخلٞمؾ واًمريم٤مب, ومٜم٤مج ُمًٚمؿ, وخمدوش ُمرؾمؾ, 

, وذم رواي٦م عمًٚمؿ ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: )سمٚمٖمٜمل أن احلدي٨م شوُمٙمدوس ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

 اجلن أدق ُمـ اًمِمٕمرة وأطمد ُمـ اًمًٞمػ(.

ىم٤مل: ومٞمٜمٓمٚمؼ هبؿ ويتٌٕمقٟمف, ويٕمٓمك » قمٜمد ُمًٚمؿ: وذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

يمؾ إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ ُمٜم٤موم٘م٤م, أو ُم١مُمٜم٤م ٟمقرا, صمؿ يتٌٕمقٟمف وقمغم ضمن ضمٝمٜمؿ يمالًمٞم٥م 

, وقمـ أيب شيٜمجق اعم١مُمٜمقنوطمًؽ, شم٠مظمذ ُمـ ؿم٤مء اهلل, صمؿ يٓمٗم٠م ٟمقر اعمٜم٤موم٘ملم, صمؿ 

وشمرؾمؾ إُم٤مٟم٦م واًمرطمؿ, ومت٘مقُم٤من  » (:٠95قمٜمد ُمًٚمؿ)  هريرة وطمذيٗم٦م

ىم٤مل: ىمٚم٧م: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل  شيٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ, ومٞمٛمر أوًمٙمؿ يم٤مًمؼمقضمٜمٌتل اًمٍماط 

أمل شمروا إمم اًمؼمق يمٞمػ يٛمر ويرضمع ذم ـمروم٦م قملم؟  »أي رء يمٛمر اًمؼمق؟ ىم٤مل: 

ؿمد اًمرضم٤مل, دمري هبؿ أقمامهلؿ وٟمٌٞمٙمؿ ىم٤مئؿ قمغم صمؿ يمٛمر اًمريح, صمؿ يمٛمر اًمٓمػم, و

اًمٍماط ي٘مقل: رب ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ, طمتك شمٕمجز أقمامل اًمٕم٤ٌمد, طمتك جيلء اًمرضمؾ ومال 

وذم طم٤مومتل اًمٍماط يمالًمٞم٥م ُمٕمٚم٘م٦م ُم٠مُمقرة », ىم٤مل: شيًتٓمٞمع اًمًػم إٓ زطمٗم٤م 
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واًمذي ٟمٗمس أيب هريرة ش سم٠مظمذ ُمـ اُمرت سمف, ومٛمخدوش ٟم٤مج, وُمٙمدوس ذم اًمٜم٤مر

 . ضمٝمٜمؿ ًمًٌٕمقن ظمريٗم٤م سمٞمده إن ىمٕمر

وهل ـمروُمف ُمـ ضمٝم٦م اجلٜم٦م, ومٗمل طمدي٨م أيب  وذم آظمر اًمٍماط اًم٘مٜمٓمرة 

خيٚمص اعم١مُمٜمقن ُمـ » :( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل6535ذم اًمٌخ٤مري) ؾمٕمٞمد

اًمٜم٤مر, ومٞمحًٌقن قمغم ىمٜمٓمرة سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, ومٞم٘مص ًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ُمٔم٤ممل 

ن هلؿ ذم دظمقل اجلٜم٦م, ومقاًمذي يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م, طمتك إذا هذسمقا وٟم٘مقا أذ

, وىمد شٟمٗمس حمٛمد سمٞمده, ٕطمدهؿ أهدى سمٛمٜمزًمف ذم اجلٜم٦م ُمٜمف سمٛمٜمزًمف يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م

     ڳ ڳ           گ گگ  گ ک ک ژ سم٘مقًمف: إمم اًمٍماط ذم اًم٘مرآن أؿم٤مر اهلل

  .[7٠ُمريؿ: ] ژ ڱ ڳ ڳ

وىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمقرود, ذم اًمتٗمًػم: ) ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

ؾ: اًمقرود اًمدظمقل, ويٙمقن قمغم اعم١مُمٜملم سمردا وؾمالُم٤م يمام يم٤مٟم٧م قمغم وم٘مٞم

إسمراهٞمؿ. وىم٤مًم٧م ومرىم٦م: اًمقرود هق اعمرور قمغم اًمٍماط وىمٞمؾ: ًمٞمس اًمقرود 

  .وردت اًمٌٍمة ومل أدظمٚمٝم٤م اًمدظمقل, إٟمام هق يمام شم٘مقل:

وىمد شمقىمػ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء قمـ حت٘مٞمؼ هذا اًمقرود, ومحٚمف قمغم فم٤مهره 

 ژ  ائ ائ ى ى   ې ې ې ې    ۉ ۉ ژ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ىم٤مًمقا: ومال يدظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ وٛمـ اهلل أن يٌٕمده قمٜمٝم٤م, ومم٤م يدل  [, ٠١٠إٟمٌٞم٤مء: ]
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 ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ژىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,قمغم أن اًمقرود ٓ يًتٚمزم اًمدظمقل

 وم٢من اعمراد أذف قمٚمٞمف ٓ أٟمف دظمؾ ومٞمف, وُمٜمف ىمقل زهػم: [, 23اًم٘مّمص: ]

 وضعـ ظيص احلارض ادتخقؿ             ء زرؿا مجامفؾؾام وردن ادا                

وٓ خيٗمك أن اًم٘مقل سم٠من اًمقرود هق اعمرور قمغم اًمٍماط, أو اًمقرود قمغم ضمٝمٜمؿ 

إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ومٞمٜمٌٖمل محؾ هذه أي٦م قمغم  وهل ظم٤مُمدة ومٞمف َجع سملم

 ذًمؽ ٕٟمف ىمد طمّمؾ اجلٛمع سمحٛمؾ اًمقرود قمغم دظمقل اًمٜم٤مر ُمع يمقن اًمداظمؾ ُمـ

اعم١مُمٜملم ُمٌٕمدا ُمـ قمذاهب٤م, أو سمحٛمٚمف قمغم اعميض ومقق اجلن اعمٜمّمقب قمٚمٞمٝم٤م, 

أي: يم٤من ورودهؿ [: 7٠ُمريؿ: ] ژ ڳ ڳ     ڳ ڳ           گ ژوهق اًمٍماط 

ىمد ىم٣م ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٓ سمد ُمـ وىمققمف ٓ حم٤مًم٦م, وىمد  ,اعمذيمقر أُمرا حمتقُم٤م

هلل, وقمٜمد إؿم٤مقمرة أن اؾمتدًم٧م اعمٕمتزًم٦م هبذه أي٦م قمغم أن اًمٕم٘م٤مب واضم٥م قمغم ا

 ڱ ڱ ڱ ژ ,هذا ُمِمٌف سم٤مًمقاضم٥م ُمـ ضمٝم٦م اؾمتح٤مًم٦م شمٓمرق اخلٚمػ إًمٞمف

أي: اشم٘مقا ُم٤م يقضم٥م اًمٜم٤مر, وهق اًمٙمٗمر سم٤مهلل وُمٕم٤مصٞمف, [: 72ُمريؿ: ] ژں

 وشمرك ُم٤م ذقمف, وأوضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف. 

سم٤مًمتخٗمٞمػ ُمـ أٟمجك,   ژ ڱ ژىمرأ قم٤مصؿ اجلحدري وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة 

ٙم٤ًمئل, وىمرأ اًم٤ٌمىمقن سم٤مًمتِمديد, وىمرأ اسمـ أيب ًمٞمغم وهب٤م ىمرأ محٞمد ويٕم٘مقب واًم

ُمـ صمؿ, واعمراد سم٤مًمٔم٤معملم اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ  سمٗمتح اًمث٤مء[, 2٠اعمدصمر: ] ژ    ٺ ٺژ
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سمٗمٕمؾ ُم٤م يقضم٥م اًمٜم٤مر, أو فمٚمٛمقا همػمهؿ سمٛمٔمٚمٛم٦م ذم اًمٜمٗمس أو اعم٤مل أو اًمٕمرض, 

 .اهـ(واجلثل: َجع ضم٤مث
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 فزوم اجلامظة                              

وًمٞمس هٜم٤مًمؽ ُمـ يًػم قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إٓ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م,  

واجلامقم٦م هل:  َج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وهؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وُمـ ص٤مر قمغم ؾمػمهؿ 

 إمم يقم اًمديـ.

وؾُمّٛمقا سم٤مجلامقم٦م ٓضمتامقمٝمؿ قمغم اخلػم واًمّمالح واهلدى واًمٗمالح,  

ًٜم٦م قمغم ومٝمؿ صٗمقة إُم٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم ؾمػمهؿ ُمـ اعمتٛمثؾ ذم أظمذ اًمٙمت٤مب واًم

 ڦژ سمٚمزوم اجلامقم٦م وهنك قمـ اًمٗمرىم٦م وم٘م٤مل:إُم٦م, وىمد أُمر رسمٜم٤م 

 ېئ ۈئ ۈئ ژ , وىم٤مل:[٠١3آل قمٛمران: ]ژ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ىئ مئ حئ         جئ یی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 [.٠١احلجرات: ] ژ      ۋ ٴۇ ۈ ژ , وىم٤مل:[32 – 3٠اًمروم: ] ژ  يئ

اجلامقم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمٍمة اًمديـ وفمٝمقر احلؼ  قمغم وطم٨م رؾمقل اهلل 

ٓسمـ  "اًمًٜم٦م"(, و6)" اًمنميٕم٦م"قمٜمد أضمري ذم  اعمٌلم ومٗمل طمدي٨م قمٛمر

ُمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن » ىم٤مل: ( أن اًمٜمٌل٠/٠8(, وأمحد)88أيب قم٤مصؿ)صـ

يٜم٤مل سمحٌقطم٦م اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد وهق ُمـ آصمٜملم 

 ٜم٦م وؾمٓمٝم٤م يمام ذم اًمٜمٝم٤مي٦م., وسمحٌقطم٦م اجلشأسمٕمد

( ىم٤مل: ىم٤مل 2863قمٜمد اًمؽمُمذي) وذم طمدي٨م احل٤مرث إؿمٕمري 

وأٟم٤م آُمريمؿ سمخٛمس اهلل أُمرين هبـ, اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واجلٝم٤مد واهلجرة » :اًمٜمٌل
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واجلامقم٦م, وم٢مٟمف ُمـ وم٤مرق اجلامقم٦م ىمٞمد ؿمؼم وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف إٓ أن 

, وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل ش ٟمف ُمـ ضمث٤م ضمٝمٜمؿيرضمع, وُمـ ادقمك دقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢م

وإن صغم وص٤مم, وم٤مدقمقا سمدقمقى اهلل اًمذي ؾماميمؿ »اهلل وإن صغم وص٤مم؟ ىم٤مل: 

 .شاعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم, قم٤ٌمد اهلل

ـ ظمرج  ُمـ ُم» :وعم٤م يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م ذم إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ىم٤مل رؾمقل اهلل 

( قمـ ٠848, أظمرضمف ُمًٚمؿ)شاًمٓم٤مقم٦م ووم٤مرق اجلامقم٦م ومامت: ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

 . أيب هريرة

وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م اجلامقم٦م ذم يمقهن٤م حمٗمقفم٦م ُمـ آضمتامع قمغم اخلٓم٠م سمٕمّمٛم٦م  

: )قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢من اهلل ٓ جيٛمع أُم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد

(, وضم٤مء ُمرومققم٤م قمـ اسمـ 85قمغم والًم٦م(, أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ) حمٛمد

 (.٠/٠٠6أظمرضمف احل٤ميمؿ) قم٤ٌمس

إلؾمالم احلؼ واًمًٜم٦م شمدل قمغم ذًمؽ , أظمرج أمحد واجلامقم٦م هل ا 

 قمـ رؾمقل اهلل (, وهمػمه قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من إٟمّم٤مري3/397)

ضب اهلل ُمثال ساـم٤م ُمًت٘مٞمام, وقمغم ضمٜمٌتل اًمٍماط ؾمقران, ومٞمٝمام » ىم٤مل:

اًمٍماط داع ي٘مقل: أهي٤م  غم إسمقاب ؾمتقر ُمرظم٤مة, وقمغم سم٤مبأسمقاب ُمٗمتح٦م, وقم

َجٞمٕم٤م, وٓ شمتٕمرضمقا, وداع يدقمق ُمـ ومقق اًمٍماط,  اًمٜم٤مس, ادظمٚمقا اًمٍماط

وم٢مذا أراد يٗمتح ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٚمؽ إسمقاب, ىم٤مل: وحيؽ ٓ شمٗمتحف, وم٢مٟمؽ إن شمٗمتحف 

شمٚمجف, واًمٍماط اإلؾمالم, واًمًقران: طمدود اهلل, وإسمقاب اعمٗمتح٦م: حم٤مرم اهلل, 
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ًمٍماط: وذًمؽ اًمداقمل قمغم رأس اًمٍماط: يمت٤مب اهلل, واًمداقمل ُمـ ومقق ا

 .شاهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ واقمظ

(: )إن هذا اًمٍماط ٠6)" اًمنميٕم٦م"وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد يمام ذم  

ا قمـ : ي٤م قمٌد اهلل هٚمؿ هذا اًمٍماط ًمٞمّمدو٤مـملم يٜم٤مدونحمتي, حييه اًمِمٞم

هق يمت٤مب  ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم, وم٤مقمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, وم٢من طمٌؾ اهلل

 .(اهلل ضمؾ وقمال

ط احلؼ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع: اًمذي هق قمٚمؿ اًمٙمت٤مب وٓ ُمٕمروم٦م ًمٚمٍما 

واًمًٜم٦م قمغم ُم٤م ىمرره قمٚمامء إُم٦م, ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي: 

  ٌٞمف وُمٕمروم٦م ديـ اإلؾمالم سم٤مٕدًم٦م(.)واًمٕمٚمؿ هق ُمٕمروم٦م اهلل وُمٕمروم٦م ٟم

ذم هذا اًمٕمٚمؿ, ومٗمل اًمّمحٞمحلم: أن اخلػمة  وىمد سملم رؾمقل اهلل

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل (, قمـ ُمٕم٤موي٦م٠١37( وُمًٚمؿ)7٠اًمٌخ٤مري)

  .شُمـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ»

شمٕمٚمٛمقا اإلؾمالم, وم٢مذا (: قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىمقًمف: )٠9وأظمرج أضمري)

شمٕمٚمٛمتٛمقه ومال شمرهمٌقا قمٜمف, وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وم٢مٟمف اإلؾمالم, وٓ حترومقا 

اًمذي قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مسمف, وم٢مٟم٤م و اًمٍماط يٛمٞمٜم٤م وٓ ؿمامٓ, وقمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ 

ىمد ىمرأٟم٤م اًم٘مرآن ُمـ ىمٌؾ أن يٗمٕمٚمقا اًمذي ومٕمٚمقه مخس قمنمة ؾمٜم٦م, وإي٤ميمؿ وهذه 

إهقاء اًمتل شمٚم٘مل سملم اًمٜم٤مس اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ىم٤مل: ومحدصم٧م سمف احلًـ وم٘م٤مل: 
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صدق وٟمّمح, وطمدصم٧م سمف طمٗمّم٦م سمٜم٧م ؾمػميـ, وم٘م٤مًم٧م: ي٤م سمٜمل أطمدصم٧م هبذا 

 .اهـ(حمٛمدا؟ ىمٚم٧م: ٓ, ىم٤مًم٧م: ومحدصمف إذن

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وًمـ يتؿ ذًمؽ إٓ  

 ٿ ٿ ٺ ژ :سم٤مًمٌٕمد قمـ آومؽماق واًمٌدقم٦م وُمالزُم٦م آشم٤ٌمع, ىم٤مل اهلل

, وىم٤مل [3إقمراف: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ                ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ

, ٓ يْمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م [٠23ـمف: ] ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ژ شمٕم٤ممم:

 ٓ يِم٘مك ذم أظمرة هٙمذا ومنه٤م اًمًٚمػ.و

اٟمتّم٥م ساط قمغم أٟمف سمدل ُمـ إول, ووم٤مئدشمف : )ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

اًمتقيمٞمد عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتثٜمٞم٦م واًمتٙمرير, وجيقز أن يٙمقن قمٓمػ سمٞم٤من, ووم٤مئدشمف 

اإليْم٤مح, واًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اعمذيمقرون ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمٞم٨م ىم٤مل: 

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ

  گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ

 (اهـ. وأـمٚمؼ اإلٟمٕم٤مم ًمٞمِمٛمؾ يمؾ إٟمٕم٤مم[, 7١ - 69اًمٜم٤ًمء: ] ژ گ گ گ

 ٹ  ٹ ژىمد شم٘مدم احلدي٨م ومٞمام إذا ىم٤مل اًمٕمٌد : )ىم٤مل اسمـ يمثػم

وىمقًمف  ,شهذا ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل»إمم آظمره٤م أن اهلل ي٘مقل  ژ ڤ ٹ

دل ُمٜمف قمٜمد ُمٗمن ًمٚمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وهق سم ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژشمٕم٤ممم: 

 اًمٜمح٤مة وجيقز أن يٙمقن قمٓمػ سمٞم٤من واهلل أقمٚمؿ. 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             337 
 

واًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اعمذيمقرون ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ

  گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ

وىم٤مل اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ساط [, 7١ - 69اًمٜم٤ًمء: ] ژ گ گ گ

ئؽ واًمّمدي٘ملم وقم٤ٌمدشمؽ ُمـ ُمالئٙمتؽ وأٟمٌٞم٤ماًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ سمٓم٤مقمتؽ 

 چ چ چ ڃژُم٤م ىم٤مل رسمٜم٤م شمٕم٤ممم:  وذًمؽ ٟمٔمػم :واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم

 أي٦م.   ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل:  

هؿ اًمٜمٌٞمقن, وىم٤مل اسمـ ضمري٩م قمـ اسمـ قم٤ٌمس: هؿ اعم١مُمٜمقن, ويمذا ىم٤مل جم٤مهد 

 ويمٞمع: هؿ اعمًٚمٛمقن, وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ: هؿ اًمٜمٌل  وىم٤مل

 ( اهـ.وأؿمٛمؾ واهلل أقمٚمؿأقمؿ  وُمـ ُمٕمف, واًمتٗمًػم اعمت٘مدم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وىم٤مل 

 ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ

ه اهلل قمٜمف ورؾمقًمف أي ُمـ قمٛمؾ سمام أُمره اهلل سمف وشمرك ُم٤م هن٤م: )[69اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڑ

يًٙمٜمف دار يمراُمتف وجيٕمٚمف ُمراوم٘م٤م ًمألٟمٌٞم٤مء صمؿ عمـ سمٕمدهؿ ذم اًمرشم٦ٌم  وم٢من اهلل 

وهؿ اًمّمدي٘مقن, صمؿ اًمِمٝمداء واًمّم٤محلقن اًمذيـ صٚمح٧م هائرهؿ وقمالٟمٞمتٝمؿ 

 .ژ ژ ژ  ڈ ژصمؿ أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم وم٘م٤مل: 
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ؾمٕمد  : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ طمقؿم٥م, طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـوىم٤مل اًمٌخ٤مري

ُم٤م ُمـ »ي٘مقل:  قمـ أسمٞمف, قمـ قمروة, قمـ قم٤مئِم٦م, ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ويم٤من ذم ؿمٙمقاه اًمتل ىمٌض ومٞمٝم٤م  ,شٟمٌل يٛمرض إٓ ظمػم سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم »أظمذشمف سمح٦م ؿمديدة ومًٛمٕمتف ي٘مقل: 

اه ُمًٚمؿ ُمـ , ويمذا روػمِّ ومٕمٚمٛم٧م أٟمف ظُم ش واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم

ذم احلدي٨م أظمر  وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف  ,طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمف

  .صمالصم٤م صمؿ ىم٣م, قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿش اًمٚمٝمؿ اًمرومٞمؼ إقمغم»

 ذيمر ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

ىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد, طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب اًم٘مٛمل قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب 

 ٌػم, ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر إمم رؾمقل اهلل ؾمٕمٞمد سمـ ضم اعمٖمػمة, قمـ

وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل ش ي٤م ومالن ُم٤م زم أراك حمزوٟم٤م؟: »وهق حمزون, وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

ىم٤مل: ٟمحـ ٟمٖمدو قمٚمٞمؽ وٟمروح ٟمٜمٔمر إمم , رء ومٙمرت ومٞمف, وم٘م٤مل: ُم٤م هق؟

 وهمدا شمرومع ُمع اًمٜمٌٞملم ومال ٟمّمؾ إًمٞمؽ, ومٚمؿ يرد اًمٜمٌل  ,وضمٝمؽ وٟمج٤مًمًؽ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ٤مه ضمؼميؾ هبذه أي٦م ؿمٞمئ٤م, وم٠مشم

 ومٌنمه. أي٦م, ومٌٕم٨م اًمٜمٌل  ژ ڌ ڍ  ڍ

وىمد روي هذا إصمر ُمرؾمال قمـ ُمنوق, وقمـ قمٙمرُم٦م, وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل 

وىمت٤مدة, وقمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس وهق ُمـ أطمًٜمٝم٤م ؾمٜمدا, ىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م 

 ژ چ چ چ ڃ ژاعمثٜمك, طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف قمـ اًمرسمٞمع ىمقًمف: 
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ًمف ومْمؾ قمغم  ىم٤مًمقا: ىمد قمٚمٛمٜم٤م أن اًمٜمٌل  أي٦م, وىم٤مل: إن أصح٤مب اًمٜمٌل 

ٛمٕمقا ذم اجلٜم٦م ُمـ آُمـ سمف ذم درضم٤مت اجلٜم٦م ممـ اشمٌٕمف وصدىمف, ويمٞمػ هلؿ إذا اضمت

وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ, يٕمٜمل هذه أي٦م, وم٘م٤مل: يٕمٜمل رؾمقل  ,أن يرى سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م

ُمٜمٝمؿ, ومٞمجتٛمٕمقن ذم ري٤مض  إن إقمٚملم يٜمحدرون إمم ُمـ هق أؾمٗمؾ»اهلل 

ومٞمذيمرون ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ويثٜمقن قمٚمٞمف, ويٜمزل هلؿ أهؾ اًمدرضم٤مت ومٞمًٕمقن 

 ش .قمٚمٞمٝمؿ سمام يِمتٝمقن وُم٤م يدقمقن سمف, ومٝمؿ ذم روو٦م حيؼمون ويتٜمٕمٛمقن ومٞمف

وىمد روي ُمرومققم٤م ُمـ وضمف آظمر, وم٘م٤مل أسمق سمٙمر سمـ ُمردويف: طمدصمٜم٤م قمٌد 

ؾ سمـ أمحد سمـ أؾمٞمد, طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ اًمرطمٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ, طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞم

قمٛمران, طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ ُمٜمّمقر, قمـ إسمراهٞمؿ, قمـ إؾمقد, قمـ 

ي٤م رؾمقل اهلل, إٟمؽ ٕطم٥م إزم ُمـ  وم٘م٤مل: قم٤مئِم٦م, ىم٤مًم٧م: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

ٟمٗمز, وأطم٥م إزم ُمـ أهكم, وأطم٥م إزم ُمـ وًمدي, وإين ٕيمقن ذم اًمٌٞم٧م 

٠مٟمٔمر إًمٞمؽ, وإذا ذيمرت ُمقيت وُمقشمؽ, قمروم٧م وم٠مذيمرك ومام أصؼم طمتك آشمٞمؽ وم

أٟمؽ إذا دظمٚم٧م اجلٜم٦م رومٕم٧م ُمع اًمٜمٌٞملم, وإن دظمٚم٧م اجلٜم٦م ظمِمٞم٧م أن ٓ أراك, 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ژطمتك ٟمزًم٧م قمٚمٞمف  ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ

وهٙمذا رواه احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف  [,69اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڑ ژ

جلٜم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٓمؼماين قمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ اخلالل, قمـ قمٌد ذم صٗم٦م ا

 اهلل سمـ قمٛمران اًمٕم٤مسمدي سمف, صمؿ ىم٤مل: ٓ أرى سم٢مؾمٜم٤مده سم٠مؾم٤م, واهلل أقمٚمؿ.
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وىم٤مل اسمـ ُمردويف أيْم٤م: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد, طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ 

اًمٗمْمؾ إؾمٗم٤مـمل, طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ صم٤مسم٧م سمـ قم٤ٌمس اعمٍمي, طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ 

قمٌد اهلل قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م, قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل, قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أن رضمال أشمك 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إين ٕطمٌؽ طمتك إين ٕذيمرك ذم اعمٜمزل ومٞمِمؼ ذًمؽ  اًمٜمٌل 

ؿمٞمئ٤م, وم٠مٟمزل اهلل  قمكم, وأطم٥م أن أيمقن ُمٕمؽ ذم اًمدرضم٦م, ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

ضمرير قمـ قمٓم٤مء, قمـ  وىمد رواه اسمـ ضمرير قمـ اسمـ محٞمد قمـ ,هذه أي٦م 

 اًمِمٕمٌل ُمرؾمال.

وصم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ه٘مؾ سمـ زي٤مد قمـ إوزاقمل, قمـ 

أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ, قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م إؾمٚمٛمل  حيٞمك سمـ أيب يمثػم, قمـ

, شؾمؾ»ٞمتف سمقوقئف وطم٤مضمتف, وم٘م٤مل زم وم٠مشم أٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م أسمٞم٧م قمٜمد اًمٜمٌل 

ىمٚم٧م: هق ش أو همػم ذًمؽ؟»وم٘م٤مل: اجلٜم٦م,  وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أؾم٠مًمؽ ُمراوم٘متؽ ذم

 ش .وم٠مقمٜمل قمغم ٟمٗمًؽ سمٙمثرة اًمًجقد»ىم٤مل:  ,ذاك

وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ إؾمح٤مق, أظمؼمٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ قمٌٞمد 

اهلل سمـ أيب ضمٕمٗمر, قمـ قمٞمًك سمـ ـمٚمح٦م, قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة اجلٝمٜمل, ىم٤مل: ضم٤مء 

إًمف إٓ اهلل, وأٟمؽ رؾمقل ي٤م رؾمقل اهلل, ؿمٝمدت أن ٓ  وم٘م٤مل: رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

وصٛم٧م ؿمٝمر رُمْم٤من, وم٘م٤مل رؾمقل  ,, وصٚمٞم٧م اخلٛمس, وأدي٧م زيم٤مة ُم٤مزماهلل

ُمـ ُم٤مت قمغم ذًمؽ يم٤من ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م : »اهلل 

 . شمٗمرد سمف أمحد ,شُم٤م مل يٕمؼ واًمديف -وٟمّم٥م أصٌٕمٞمف -وهٙمذا
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ه٤مؿمؿ, طمدصمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م أيْم٤م: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم أيب ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد 

ىم٤مل:  قمـ زسم٤من سمـ وم٤مئد, قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس, قمـ أسمٞمف, أن رؾمقل اهلل 

ُمـ ىمرأ أًمػ آي٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمت٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء »

 ش .اًمّم٤محللم, وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م٤م إن ؿم٤مء اهلل

قمـ احلًـ وروى اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري, قمـ أيب محزة, 

اًمت٤مضمر اًمّمدوق إُملم ُمع : »اًمٌٍمي, قمـ أيب ؾمٕمٞمد, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

صمؿ ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا ش اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء

 اًمقضمف, وأسمق محزة اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ ضم٤مسمر ؿمٞمخ سمٍمي.

وأقمٔمؿ ُمـ هذا يمٚمف سمِم٤مرة ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح واعم٤ًمٟمٞمد وهمػممه٤م ُمـ 

ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ حي٥م  ـمرق ُمتقاشمرة قمـ َج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, أن رؾمقل اهلل 

ومرح اعمًٚمٛمقن  , ىم٤مل أٟمس: ومامش اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م» اًم٘مقم وعم٤م يٚمحؼ هبؿ, وم٘م٤مل:

,  وذم رواي٦م قمـ أٟمس أٟمف ىم٤مل: إين ٕطم٥م رؾمقل اهلل  ,ومرطمٝمؿ هبذا احلدي٨م

 .مل أقمٛمؾ يمٕمٛمٚمٝمؿ يٌٕمثٜمل ُمٕمٝمؿ وإن , وأرضمق أن اهللوأطم٥م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر 

ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس, قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ, قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر  

إن أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمؽماءون أهؾ : »قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٖمرف ُمـ ومقىمٝمؿ, يمام شمراءون اًمٙمقيم٥م اًمدري اًمٖم٤مسمر ذم إومؼ اعمنمق أو 

, شمٚمؽ ُمٜم٤مزل إٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٚمٖمٝم٤م ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ,شاعمٖمرب, ًمتٗم٤موؾ ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ
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, ش سمغم, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده رضم٤مل آُمٜمقا سم٤مهلل وصدىمقا اعمرؾمٚملم»همػمهؿ, ىم٤مل 

  .أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ

, طمدصمٜم٤م ومزارة, أظمؼمين ومٚمٞمح قمـ هالل يٕمٜمل اسمـ قمكم, ورواه اإلُم٤مم أمحد

إن أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمؽماءون ذم »ىم٤مل:  قمـ قمٓم٤مء, قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل 

اًمٙمقيم٥م اًمدري اًمٖم٤مسمر ذم إومؼ اًمٓم٤مًمع ذم شمٗم٤موؾ  -أو شمرون -اجلٜم٦م يمام شمراءون

سمغم, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, »ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل أوًمئؽ اًمٜمٌٞمقن؟ ىم٤مل:  ,شاًمدرضم٤مت

ىم٤مل احل٤مومظ اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد: هذا احلدي٨م ش رضم٤مل آُمٜمقا سم٤مهلل وصدىمقا اعمرؾمٚملم

 ي, واهلل أقمٚمؿ.قمغم ذط اًمٌخ٤مر

وىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد 

اًمٕمزيز, طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمامر اعمقصكم, طمدصمٜم٤م قمٗمٞمػ سمـ ؾم٤ممل قمـ أيقب, قمـ 

 قمت٦ٌم, قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر, ىم٤مل: أشمك رضمؾ ُمـ احلٌِم٦م إمم رؾمقل اهلل 

ل: ي٤م رؾمقل اهلل ومْمٚمتؿ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مش ؾمؾ واؾمتٗمٝمؿ: »ي٠ًمًمف وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

سم٤مًمّمقر وإًمقان واًمٜمٌقة, صمؿ ىم٤مل: أومرأي٧م إن آُمٜم٧م سمام آُمٜم٧م سمف وقمٛمٚم٧م سمام 

ٟمٕمؿ, واًمذي ٟمٗمز : »قمٛمٚم٧م سمف, إين ًمٙم٤مئـ ُمٕمؽ ذم اجلٜم٦م, ىم٤مل رؾمقل اهلل 

صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ,شسمٞمده, إٟمف ًمٞميضء سمٞم٤مض إؾمقد ذم اجلٜم٦م ُمـ ُمًػمة أًمػ قم٤مم

إٓ اهلل, يم٤من ًمف هب٤م قمٝمد قمٜمد اهلل, وُمـ ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل  ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف: »

وم٘م٤مل  ,شوسمحٛمده, يمت٥م ًمف هب٤م ُم٤مئ٦م أًمػ طمًٜم٦م وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ طمًٜم٦م

إن اًمرضمؾ ًمٞم٠ميت »رضمؾ: يمٞمػ هنٚمؽ سمٕمد هذا ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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ٙم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ ًمق ووع قمغم ضمٌؾ ٕصم٘مٚمف ومت٘مقم اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل, ومت

 ۋ ٴۇ ۈ ژوٟمزًم٧م هذه أي٤مت  ,شأن شمًتٜمٗمد ذًمؽ يمٚمف إٓ أن يتٖمٛمده اهلل سمرمحتف

 ژ    ائ ائ ى ژ -إمم ىمقًمف - ژ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

وم٘م٤مل احلٌٌم: وإن قمٞمٜمل ًمؽمي٤من ُم٤م شمرى قمٞمٜم٤مك ذم اجلٜم٦م؟ وم٘م٤مل  ,[2١-٠اإلٟم٤ًمن: ]

أي٧م وم٤مؾمتٌٙمك طمتك وم٤مو٧م ٟمٗمًف, ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ومٚم٘مد رش ٟمٕمؿ: »رؾمقل اهلل 

 ومٞمف همراسم٦م وٟمٙم٤مرة وؾمٜمده وٕمٞمػ., يدًمٞمف ذم طمٗمرشمف سمٞمديف رؾمقل اهلل 

أي ُمـ قمٜمد اهلل : ژ  ک ک ک ڑ ژوهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أي هق قمٚمٞمؿ  ژ گ گ  گ ژوهق اًمذي أهٚمٝمؿ ًمذًمؽ ٓ سم٠مقمامهلؿ  ,سمرمحتف

 اهـ.(سمٛمـ يًتحؼ اهلداي٦م واًمتقومٞمؼ

ـ أٟمٕمؿ اهلل سمٕمد أن ذيمر اًمذي "أوقاء اًمٌٞم٤من"ذم  وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

 :شمٜمٌٞمٝم٤منقمٚمٞمٝمؿ: )

إول: ي١مظمذ ُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م صح٦م إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

٦م أقمٜمل اًمٗم٤محت -ٕٟمف داظمؾ ومٞمٛمـ أُمرٟم٤م اهلل ذم اًمًٌع اعمث٤مين واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ;

ومدل ذًمؽ قمغم أن ساـمٝمؿ هق اًمٍماط  ,سم٠من ٟم٠ًمًمف أن هيديٜم٤م ساـمٝمؿ -

 اعمًت٘مٞمؿ.

 ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژوذًمؽ ذم ىمقًمف: 

ـ أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ, ومٕمد ُمٜمٝمؿ وىمد سملم اًمذي, ژ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ
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ُمـ اًمّمدي٘ملم, وم٤مشمْمح أٟمف داظمؾ ذم  أن أسم٤م سمٙمر  وىمد سملم  ,اًمّمدي٘ملم

اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ, اًمذيـ أُمرٟم٤م اهلل أن ٟم٠ًمًمف اهلداي٦م إمم ساـمٝمؿ, ومٚمؿ يٌؼ 

 ن إُم٤مُمتف طمؼ.قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, وأ ًمٌس ذم أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ 

اًمث٤مين: ىمد قمٚمٛم٧م أن اًمّمدي٘ملم ُمـ اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ, وىمد سح 

 ,[75اعم٤مئدة: ]ژ  ۋ ٴۇ ژشمٕم٤ممم سم٠من ُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران صدي٘م٦م ذم ىمقًمف: 

 أو ٓ؟  ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژوإذن ومٝمؾ شمدظمؾ ُمريؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اجلقاب: أن دظمقهل٤م ومٞمٝمؿ يتٗمرع قمغم ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م 

٦م, وهل: هؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦م ُمـ اجلٛمقع اًمّمحٞمح٦م اعمذيمرة ُمٕمرووم

وٟمحقه٤م مم٤م خيتص سمجامقم٦م اًمذيمقر شمدظمؾ ومٞمف اإلٟم٤مث أو ٓ يدظمٚمـ ومٞمف إٓ سمدًمٞمؾ 

 ُمٜمٗمّمؾ؟ 

ومذه٥م ىمقم إمم أهنـ يدظمٚمـ ذم ذًمؽ, وقمٚمٞمف: ومٛمريؿ داظمٚم٦م ذم أي٦م, 

 واطمت٩م أهؾ هذا اًم٘مقل سم٠مُمريـ: 

ن اًمٕمريب قمغم شمٖمٚمٞم٥م اًمذيمقر قمغم اإلٟم٤مث ذم إول: إَج٤مع أهؾ اًمٚم٤ًم

 اجلٛمع.

واًمث٤مين: ورود آي٤مت شمدل قمغم دظمقهلـ ذم اجلٛمقع اًمّمحٞمح٦م اعمذيمرة 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژوٟمحقه٤م, يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ُمريؿ ٟمٗمًٝم٤م: 

 وئۇئ  وئ  ەئ ەئ ژ , وىمقًمف ذم اُمرأة اًمٕمزيز:[ ٠2اًمتحريؿ: ] ژ  ېئ ېئ
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, وىمقًمف ذم [29يقؾمػ: ] ژ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

, [43اًمٜمٛمؾ: ] ژ ىئ                 مئ حئ جئ          ی ی یی ىئ ىئ ىئ     ېئ ېئ ېئ ژٚم٘مٞمس: سم

 ;[38: اًمٌ٘مرةأي٦م ]ژ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژوىمقًمف ومٞمام يم٤مجلٛمع اعمذيمر اًم٤ًممل: 

 وم٢مٟمف شمدظمؾ ومٞمف طمقاء إَج٤مقم٤م.

وذه٥م يمثػم إمم أهنـ ٓ يدظمٚمـ ذم ذًمؽ إٓ سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ. واؾمتدًمقا 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ژقمغم ذًمؽ سمآي٤مت يم٘مقًمف: 

, [35إطمزاب: ] ژ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژإمم ىمقًمف:  ژہ

 ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 گ گ گ گ   ک ک ژ, صمؿ ىم٤مل: [3١اًمٜمقر: ]ژ ڈ

 , ومٕمٓمٗمٝمـ قمٚمٞمٝمؿ يدل قمغم قمدم دظمقهلـ. [3٠اًمٜمقر: أي٦م ] ژ ڳ

غم اإلٟم٤مث ذم وأضم٤مسمقا قمـ طمج٦م أهؾ اًم٘مقل إول سم٠من شمٖمٚمٞم٥م اًمذيمقر قم

اجلٛمع اعمذيمر وٟمحقه قمٜمد  وإٟمام اًمٜمزاع ذم اًمذي يت٤ٌمدر ُمـ ,حمؾ ٟمزاع اجلٛمع ًمٞمس

وقمـ أي٤مت سم٠من دظمقل اإلٟم٤مث ومٞمٝم٤م إٟمام قمٚمؿ ُمـ ىمريٜم٦م اًمًٞم٤مق  ,اإلـمالق

 ودًٓم٦م اًمٚمٗمظ, ودظمقهلـ ذم طم٤مًم٦م آىمؽمان سمام يدل قمغم ذًمؽ ٓ ٟمزاع ومٞمف.

أؿم٤مر ذم ف وقمغم هذا اًم٘مقل: ومٛمريؿ همػم داظمٚم٦م ذم أي٦م وإمم هذا اخلال

 سم٘مقًمف:ش ُمراىمل اًمًٕمقد»

 ( اهـ. ويف صبقف ادسؾؿغ اختؾػقا         وما صؿقل مـ فألكثك جـػ
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اهلداي٦م اًمت٤مُم٦م اًمتل ٓ شمٙمقن  ومٝمذه أي٦م داًم٦م قمغم وضمقب ؾم١مال اهلل  

إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ, وذم هذا ُمـ اًمؽمهمٞم٥م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٙمقن طم٤مومزا ٕهؾ 

أرؾمؾ رؾمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ  ٤مقمقا إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال, وم٢من اهللاحلؼ ذم اًمتزود ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓم

 ىئ ېئ     ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ , ىم٤مل شمٕم٤ممم:واًمٕمٛمؾ

, ومٗمل هذه أي٦م وضمقب إظمذ [28اًمٗمتح: ] ژ  ی ی ی ی ىئىئ

سم٤مًمدًمٞمؾ واًمٌٕمد قمـ اًمت٘مٚمٞمد, ٕن اعمٜمَٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ هؿ إٟمٌٞم٤مء وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن 

اًمٗم٤مؾمد, وومٞمٝم٤م أن احلؼ واطمد:  ٓ أصح٤مب اًمت٘مٚمٞمد واحلدس واًمٔمـ واًمرأي

 ڤ ڤ ژ قمٜمف: وهق اًمٓمريؼ اًمقؾمط اًمٕمدل اخلٞم٤مر اًمذي ىم٤مل اهلل

اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ

, وٓ ؿمؽ أن احلؼ هًدى سملم والًملم وٟمقر سملم فمالُملم وطمؼ سملم [٠43

 .سم٤مـمٚملم

قمغم همػمهؿ, ومٝمؿ ذروة اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ: صحٌقا  وومٞمف ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م 

وه٤مضمروا وصٚمقا ُمٕمف ومريض اهلل قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف يمام ذيمر اهلل  رؾمقل اهلل

إن اهلل ٟمٔمر ذم » :شمٕم٤ممم ذم آي٤مت قمدة ُمـ يمت٤مسمف, وومٞمام صح قمـ اسمـ ُمًٕمقد

ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد, وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف, وم٤مسمتٕمثف   ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ومرأى ىمٚم٥م حمٛمد

ظمػم ىمٚم٥م حمٛمد, ومقضمد ىمٚمقب أصح٤مسمف  ٤مًمتف, صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٕمدسمرؾم
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ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد, ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمٌٞمف, ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف, ومام رأى اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م, 

  .شومٝمق قمٜمد اهلل ؾمٞمئ  ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ, وُم٤م رأوا ؾمٞمئ٤م

ًمٚمٕمٌد:  وشمقومٞم٘مف إٓ سمٕمقن اهلل وومٞمف أن ٓ ؾمٌٞمؾ ًمًٚمقك هذا اًمٓمريؼ

ب سمؾ إذ اًمٕمٌد سمح٤مضم٦م إمم هذه اهلداي٦م أيمثر ُمـ طم٤مضمتف إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنما

واًمٜمَٗمس, وم٢مٟمف سمٗم٘مد هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ي٘مع قمٚمٞمف اًمٕمٓم٥م اًمدٟمٞمقي وإظمروي 

 واخلنان اعمٌلم.

وومٞمف أن اًمٕمٚمؿ اعم٠مُمقر سمف هٜم٤م هق قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ  

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, ٓ قمٚمؿ اًمٙمالم وٓ اًمرأي, وذًمؽ ٕن اهلدى ذم قمٚمؿ 

ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ " ؾم٤مًم٦م اسمـ رضم٥ماًمًٚمػ قمغم ُم٤م سمٞمٜمف اًمٕمٚمامء, وُمـ ذًمؽ ر

 ."قمغم اخلٚمػ

هق أقمٔمؿ ُم٤م هيدي إًمٞمف, إذ  وومٞمف أمهٞم٦م اًمتقطمٞمد وُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل 

وىم٤مل  ,[9١إٟمٕم٤مم: ]ژ  ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ژ :ىم٤مل اهلل

 ژ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ شمٕم٤ممم:

 ., وم٤مٓهتداء اًمت٤مم ٕهؾ اًمتقطمٞمد واعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل[82إٟمٕم٤مم: ]

, وم٢من اًم١ًمال واًمٓمٚم٥م وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وم٘مر اإلٟم٤ًمن وطم٤مضمتف إمم اهلل 

       ے  ھ ھ ھھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :دال قمغم ذًمؽ, ىم٤مل اهلل

 .[٠5وم٤مـمر: ] ژ ۓ   ے
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سملم : إذ اًم٘مٚمقب وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمتقيمؾ وآقمتامد قمغم اهلل  

 ذًمؽ إطم٤مدي٨م. أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمٕمف يٍمومٝم٤م شمٕم٤ممم يمٞمػ يِم٤مء, يمام صح٧م سم

وومٞمف اًمتحذير ُمـ اًمٌدع: إذ هل خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٍماط, ومٙمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م ىمقٓ أو ومٕمال أو اقمت٘م٤مدا ومٚمٞمس ُمـ اهلدى ذم رء, سمؾ هق ُمـ اًمْمالل, 

 , وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ش, يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦منوم٢م» :ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُمـ اًمٌدع يمام شم٘مدم , ومٗمٞمف اًمتحذير  ,[32يقٟمس: ]ژ  حئ جئ ی ی یژ

وومٞمف رد قمكم أصح٤مب دقم٤مة اًمت٘مري٥م ؾمقاء اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من أو اًمت٘مري٥م سملم 

اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م أو اًمت٘مري٥م سملم اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وم٤مًمٍماط واطمد وٓ جيقز 

 ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ژ خم٤مًمٗمتف وٓ اًمتٜم٤مزل قمٜمف سمح٤مل ىم٤مل شمٕم٤ممم:

قمـ طم٤مل  , وىمد ىم٤مل اهلل[3إقمراف: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ  ٹ

ومال جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن  ,[9اًم٘مٚمؿ: ] ژ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇژ اعمٌٓمٚملم:

يتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ ديٜمف إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد اًمتل شمدل قمغم سمريم٦م يمت٤مب اهلل 

 ہ ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ژ , وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[٠55إٟمٕم٤مم: ] ژ ہ

اًمٓم٤مئٗم٦م إٟمام طمّمؾ هلؿ سمًٚمقك اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وومٞمف أن اإلٟمٕم٤مم قمغم هذه 

 وئ ەئ ەئ ژ ضمزاء ُمـ رسمؽ قمٓم٤مء طم٤ًمسم٤م , ومال سمّد ُمـ اًمٕمٛمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم :

 ژ ھ           ھ ھ  ہ ژ , ىم٤مل:[72اًمزظمرف: ] ژ ۆئ              ۇئ ۇئ وئ
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, ومٗمٞمف رد قمغم اعمرضمئ٦م اًمذيـ خيرضمقن إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن, [٠7اًمًجدة: ]

أهؾ اًمًٜم٦م ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من وقمٛمؾ سم٤مجلقارح  يامن قمٜمدإذ اإل

 يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م. وإريم٤من

وذم هذا سمٞم٤من عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م احلؼ: اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمتل أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م 

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهريـ ٓ ييهؿ ُمـ » :رؾمقل اهلل سم٘مقًمف

, ومٙم٤من فمٝمقرهؿ وطمٗمٔمٝمؿ سم٠مظمذهؿ شفم٤مهرون ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك ي٠ميت أُمر اهلل وهؿ

سم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ ُمـ 

 طمٙمٞمؿ محٞمد, واهلل أقمٚمؿ.
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  ژ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ژؿقفف: 

سم٤مًمٜمّم٤مرى,  ژڄ ژسم٤مًمٞمٝمقد, و ژ  ڦ ڦ ژصم٧ٌم شمٗمًػم  

اًمٞمٝمقد » ٤مل:ىم قمـ اًمٜمٌل  ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ  قمـ رؾمقل اهلل

, أظمرضمف أمحد وهمػمه وومٞمف يمالم, وقمـ شُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمّم٤مرى و٤مًمقن

ُمـ -سمقادي اًم٘مرى وؾم٠مًمف رضمؾ  قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمٛمـ ؾمٛمع رؾمقل اهلل 

ـِ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:-سمٜمل اًم٘ملم , ىم٤مل ومٛمـ شاًمٞمٝمقد» : َُم

 , أظمرضمف أمحد.شاًمٜمّم٤مرى» اًمْم٤مًمقن؟ ىم٤مل:

اًمٞمٝمقد وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ ممـ قمرف احلؼ وشمرك اًمٕمٛمؾ سمف, وم٤معمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ 

 واًمْم٤مًمقن اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قمٛمٚمقا سمٖمػم قمٚمؿ وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا.

إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمّمدور وًمٙمـ »وذم احلدي٨م: 

سمٛمقت اًمٕمٚمامء, طمتك إذا مل يٌؼ قمٚمام, اختذ اًمٜم٤مس رءوؾم٤م ضمٝم٤مٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ 

وم٠مومتقا سمرأهيؿ ومْمٚمقا », وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري: شٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقاوم٠مومتقا سمٖمػم قم

: , وهلذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م, أظمرضم٤مه قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمروشوأوٚمقا

)ُمـ ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد, وُمـ ومًد ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ 

 .ؿ وو٤مل, ؾمقاء اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرىاًمٜمّم٤مرى(, ويمال اًمٗمري٘ملم ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝم

وهمػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ سمدل ُمـ اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه: )

أن اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمذيـ ؾمٚمٛمقا ُمـ همْم٥م اهلل واًمْمالل,  قمٚمٞمٝمؿ, قمغم ُمٕمٜمك:
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أو صٗم٦م ًمف قمغم ُمٕمٜمك: أهنؿ َجٕمقا سملم اًمٜمٕمٛمتلم ٟمٕمٛم٦م اإليامن واًمًالُم٦م ُمـ ذًمؽ, 

٤موم٦م إمم اعمٕم٤مرف عم٤م ٓ شمتٕمرف سم٤مإلو (همػم)وصح ضمٕمٚمف صٗم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م ُمع يمقن 

 ومٞمٝم٤م ُمـ اإلهب٤مم, ٕهن٤م هٜم٤م همػم ُمٌٝمٛم٦م ٓؿمتٝم٤مر اعمٖم٤ميرة سملم اجلٜمًلم. 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: اًمِمدة, ورضمؾ همْمقب: أي ؿمديد  ,واًمٖمْم٥م ذم اًمٚمٖم٦م

 اخلٚمؼ, واًمٖمْمقب: احلٞم٦م اخلٌٞمث٦م ًمِمدهت٤م. 

  (.همػم)ذم ىمقًمف وٓ اًمْم٤مًملم شم٠ميمٞمد اًمٜمٗمل اعمٗمٝمقم ُمـ  (ٓ)و 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: هق اًمذه٤مب قمـ ؾمٜمـ اًم٘مّمد , اًمٕمرب واًمْمالل ذم ًم٤ًمن

 ژ    وئ وئ ەئ ەئ ژوـمريؼ احلؼ, وُمٜمف وؾ اًمٚمٌـ ذم اعم٤مء: أي هم٤مب, وُمٜمف 

 .سمتٍمف (اهـأي همٌٜم٤م سم٤معمقت وسٟم٤م شمراسم٤م[: ٠١اًمًجدة: ]

اهدٟم٤م اًمٍماط  ٕمٜمك, يژ  ڦ ڦ ڦ ژ وىمقًمف:: )ىم٤مل اسمـ يمثػم

صٗمٝمؿ وٟمٕمتٝمؿ, وهؿ أهؾ اعمًت٘مٞمؿ, ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ممـ شم٘مدم و

اهلداي٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمٓم٤مقم٦م هلل ورؾمٚمف, واُمتث٤مل أواُمره وشمرك ٟمقاهٞمف وزواضمره, 

اًمذيـ ومًدت إرادهتؿ, ومٕمٚمٛمقا احلؼ  همػم ساط اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ, وهؿ

وقمدًمقا قمٜمف, وٓ ساط اًمْم٤مًملم وهؿ اًمذيـ وم٘مدوا اًمٕمٚمؿ ومٝمؿ ه٤مئٛمقن ذم 

الم سمال ًمٞمدل قمغم أن صمؿ ُمًٚمٙملم اًمْمالًم٦م ٓ هيتدون إمم احلؼ, وأيمد اًمٙم

 وم٤مؾمديـ, ومه٤م ـمري٘مت٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

ه٤مهٜم٤م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م, ومٞمٙمقن قمغم هذا ُمٜم٘مٓمٕم٤م  (همػم)وىمد زقمؿ سمٕمض اًمٜمح٤مة أن 

 :, وُم٤م أوردٟم٤مه أومم, ًم٘مقل اًمِم٤مقمرٓؾمتثٜم٤مئٝمؿ ُمـ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ وًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ
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 رجؾقف بشـ يؼعؼع ظـد           ـلكؽ مـ مجال بـل أؿقش

, ش, ومحذف اعمقصقف وايمتٗمك سم٤مًمّمٗم٦مأي: يم٠مٟمؽ َجؾ ُمـ َج٤مل سمٜمل أىمٞم

 ي: همػم ساط اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ.أ ژ  ڦ ڦ ڦ ژوهٙمذا, 

ايمتٗمك سم٤معمْم٤مف إًمٞمف قمـ ذيمر اعمْم٤مف, وىمد دل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق اًمٙمالم, وهق 

صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: , ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ژ  ڦ ڦ ڦژ

زائدة, وأن شم٘مدير  ژ ڄ ڄ ژف: وُمٜمٝمؿ ُمـ زقمؿ أن )ٓ( ذم ىمقًم

 اًمٙمالم قمٜمده: همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم, واؾمتِمٝمد سمٌٞم٧م اًمٕمج٤مج: 

 يف بئر ٓ حقر رسى وما صعر 

 واًمّمحٞمح ُم٤م ىمدُمٜم٤مه.  ,أي ذم سمئر طمقر

وهلذا روى أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن, قمـ أيب 

:  , قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبٞمؿ, قمـ إؾمقدُمٕم٤موي٦م, قمـ إقمٛمش, قمـ إسمراه

وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح,  (,همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وهمػم اًمْم٤مًملم)أٟمف يم٤من ي٘مرأ: 

وهق حمٛمقل قمغم أٟمف صدر ُمٜمف قمغم  ,ويمذا طمٙمل قمـ أيب سمـ يمٕم٥م أٟمف ىمرأ يمذًمؽ

ُمـ أٟمف إٟمام ضملء هب٤م ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل, ًمئال يتقهؿ  :وضمف اًمتٗمًػم, ومٞمدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه

وًمٚمٗمرق سملم اًمٓمري٘متلم, ًمتجتٜم٥م يمؾ  ,ژ ڦ  ڤ ڤ ژأٟمف ُمٕمٓمقف قمغم 

ُمٜمٝمام: وم٢من ـمري٘م٦م أهؾ اإليامن ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ واًمٕمٛمؾ سمف, واًمٞمٝمقد 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             353 
 

وم٘مدوا اًمٕمٛمؾ, واًمٜمّم٤مرى وم٘مدوا اًمٕمٚمؿ: وهلذا يم٤من اًمٖمْم٥م ًمٚمٞمٝمقد, واًمْمالل 

 ًمٚمٜمّم٤مرى, ٕن ُمـ قمٚمؿ وشمرك اؾمتحؼ اًمٖمْم٥م, سمخالف ُمـ مل يٕمٚمؿ.

ئ٤م ًمٙمٜمٝمؿ ٓ هيتدون إمم ـمري٘مف, ٕهنؿ مل واًمٜمّم٤مرى عم٤م يم٤مٟمقا ىم٤مصديـ ؿمٞم 

ي٠مشمقا إُمر ُمـ سم٤مسمف, وهق اشم٤ٌمع اًمرؾمقل احلؼ, وٚمقا, ويمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد 

يمام ىم٤مل  ,واًمٜمّم٤مرى و٤مل ُمٖمْمقب قمٚمٞمف, ًمٙمـ أظمص أوص٤مف اًمٞمٝمقد اًمٖمْم٥م

وأظمص أوص٤مف اًمٜمّم٤مرى  ,[6١اعم٤مئدة: ] ژ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ ژومٞمٝمؿ: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژاًمْمالل يمام ىم٤مل: 

 وذًمؽ واوح سملم.  ,[, وهبذا ضم٤مءت إطم٤مدي٨م وأصم٤مر77اعم٤مئدة: ] ژ ٹ

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر, طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمامك 

سمـ طمرب, ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قم٤ٌمد سمـ طمٌٞمش, حيدث قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ, ىم٤مل: 

 , وم٠مظمذوا قمٛمتل وٟم٤مؾم٤م, ومٚمام أشمقا هبؿ إمم رؾمقل اهللضم٤مءت ظمٞمؾ رؾمقل اهلل 

صٗمقا ًمف, وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ٟم٤مء اًمقاومد واٟم٘مٓمع اًمقًمد, وأٟم٤م قمجقز  

ىم٤مًم٧م:  ش,ُمـ واومدك؟»يمٌػمة, ُم٤م يب ُمـ ظمدُم٦م, ومٛمـ قمكم ُمـ اهلل قمٚمٞمؽ, ىم٤مل: 

ٛمـ قمكم, ومٚمام ىم٤مًم٧م: وم ش,اًمذي ومر ُمـ اهلل ورؾمقًمف! »قمدي سمـ طم٤مشمؿ, ىم٤مل: 

٠مًمتف, وم٠مُمر هل٤م, ىم٤مل: , شمرى أٟمف قمكم, ىم٤مل: ؾمٚمٞمف محالٟم٤م, ومًرضمع, ورضمؾ إمم ضمٜمٌف

وم٠مشمتٜمل وم٘م٤مًم٧م: ًم٘مد ومٕمؾ ومٕمٚم٦م ُم٤م يم٤من أسمقك يٗمٕمٚمٝم٤م, وم٢مٟمف ىمد أشم٤مه ومالن وم٠مص٤مب 

ُمٜمف, وأشم٤مه ومالن وم٠مص٤مب ُمٜمف, وم٠مشمٞمتف وم٢مذا قمٜمده اُمرأة وصٌٞم٤من أو صٌل, وذيمر 

ي٤م » , ىم٤مل: ومٕمروم٧م أٟمف ًمٞمس سمٛمٚمؽ يمنى وٓ ىمٞمٍم, وم٘م٤مل:ىمرهبؿ ُمـ اًمٜمٌل 
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ن ُم٤م أومرك أ»ىم٤مل:  ش,إٓ اهلل؟ ومٝمؾ ُمـ إًمف إٓ اهلل؟ أن ي٘م٤مل ٓ إًمف قمدي, ُم٤م أومرك

وم٠مؾمٚمٛم٧م, ومرأي٧م وضمٝمف »ىم٤مل:  ,ش؟ُمـ اهلل,  ي٘م٤مل: اهلل أيمؼم, ومٝمؾ رء أيمؼم

وذيمر  ش,ٝمؿ اًمٞمٝمقد, وإن اًمْم٤مًملم اًمٜمّم٤مرىقمٚمٞم اعمٖمْمقب», وىم٤مل: شاؾمتٌنم

طمًـ همري٥م ٓ  , وىم٤مل:اه اًمؽمُمذي, ُمـ طمدي٨م ؾمامك سمـ طمرباحلدي٨م, ورو

ىمٚم٧م: وىمد رواه مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م, قمـ ؾمامك, قمـ ُمري سمـ  ,ُمـ طمديثف ٟمٕمرومف إٓ

 ڦ ژقمـ ىمقل اهلل:  ىمٓمري, قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ, ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل 

اًمٜمّم٤مرى هؿ »ىم٤مل: , ژ ڄ ڄ ژ شهؿ اًمٞمٝمقد»ىم٤مل: , ژ  ڦ ڦ

ـ وهٙمذا رواه ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م, قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد, قم ش,اًمْم٤مًمقن

وىمد روي طمدي٨م قمدي هذا ُمـ ـمرق, وًمف  ,سمف اًمِمٕمٌل, قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ

 أًمٗم٤مظ يمثػمة يٓمقل ذيمره٤م.

وىم٤مل قمٌد اًمرزاق: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر, قمـ سمديؾ اًمٕم٘مٞمكم, أظمؼمين قمٌد اهلل سمـ 

وهق سمقادي اًم٘مرى, وهق قمغم ومرؾمف,  ؿم٘مٞمؼ, أٟمف أظمؼمه ُمـ ؾمٛمع اًمٜمٌل 

ب اعمٖمْمق»وؾم٠مًمف رضمؾ ُمـ سمٜمل اًم٘ملم, وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, ُمـ ه١مٓء؟ ىم٤مل: 

وىمد رواه اجلريري  ش,واًمْم٤مًمقن هؿ اًمٜمّم٤مرى-وأؿم٤مر إمم اًمٞمٝمقد-قمٚمٞمٝمؿ 

وقمروة, وظم٤مًمد احلذاء, قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ, وم٠مرؾمٚمقه, ومل يذيمروا ُمـ ؾمٛمع 

 ووىمع ذم رواي٦م قمروة شمًٛمٞم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر, وم٤مهلل أقمٚمؿ. ,اًمٜمٌل 
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وىمد روى اسمـ ُمردويف, ُمـ طمدي٨م إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن, قمـ سمديؾ سمـ 

قمـ  نة, قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ, قمـ أيب ذر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ُمٞم

 . شاًمٜمّم٤مرى»ىمٚم٧م: اًمْم٤مًملم, ىم٤مل:  :, ىم٤ملشاًمٞمٝمقد»اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل: 

وىم٤مل اًمًدي, قمـ أيب ُم٤مًمؽ, وقمـ أيب ص٤مًمح, قمـ اسمـ قم٤ٌمس, وقمـ ُمرة 

 ڦ ڦ ژ: اهلٛمداين, قمـ اسمـ ُمًٕمقد, وقمـ أٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

 هؿ اًمٜمّم٤مرى. ژ ڄ ڄ ژد, هؿ اًمٞمٝمق ژ  ڦ

هؿ  ژ  ڦ ڦ ڦ ژوىم٤مل اًمْمح٤مك, واسمـ ضمري٩م, قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

 هؿ اًمٜمّم٤مرى. ژ ڄ ڄ ژاًمٞمٝمقد, 

ويمذًمؽ ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس, وقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ, وهمػم واطمد, 

 وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: وٓ أقمٚمؿ سملم اعمٗمنيـ ذم هذا اظمتالوم٤م.

اًمٞمٝمقد ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ, واًمٜمّم٤مرى وؿم٤مهد ُم٤م ىم٤مًمف ه١مٓء إئٛم٦م ُمـ أن 

و٤مًمقن, احلدي٨م اعمت٘مدم, وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ظمٓم٤مسمف ُمع سمٜمل إهائٞمؾ ذم ؾمقرة 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژاًمٌ٘مرة: 

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 چچ چ  چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ  ڄ ژ, وىم٤مل ذم اعم٤مئدة [9١اًمٌ٘مرة: ] ژ ژ  ڈ

 ڑ ڑ  ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڤ ڤ     ڤ ٹ ژ, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [6١اعم٤مئدة: ] ژ ک ک ک ک
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڌ ڌ  ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ

 [ .79 - 78اعم٤مئدة: ] ژ ڎ ڎ

قمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ: أٟمف عم٤م ظمرج هق وَج٤مقم٦م ُمـ  وذم اًمًػمة

ع أصح٤مسمف إمم اًمِم٤مم يٓمٚمٌقن اًمديـ احلٜمٞمػ, ىم٤مًم٧م ًمف اًمٞمٝمقد: إٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞم

 .وم٘م٤مل: أٟم٤م ُمـ همْم٥م اهلل أومر ,ٕمٜم٤م طمتك شم٠مظمذ سمٜمّمٞمٌؽ ُمـ همْم٥م اهللاًمدظمقل ُم

ٌؽ وىم٤مًم٧م ًمف اًمٜمّم٤مرى: إٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع اًمدظمقل ُمٕمٜم٤م طمتك شم٠مظمذ سمٜمّمٞم 

وم٤مؾمتٛمر قمغم ومٓمرشمف, وضم٤مٟم٥م قم٤ٌمدة إوصم٤من  ,ُمـ ؾمخط اهلل وم٘م٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمٕمف

٤م أصح٤مسمف وديـ اعمنميملم, ومل يدظمؾ ُمع أطمد ُمـ اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى, وأُم

ومتٜمٍموا ودظمٚمقا ذم ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م: ٕهنؿ وضمدوه أىمرب ُمـ ديـ اًمٞمٝمقد إذ 

ذاك, ويم٤من ُمٜمٝمؿ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ, طمتك هداه اهلل سمٜمٌٞمف عم٤م سمٕمثف آُمـ سمام وضمد ُمـ 

 اهـ. (اًمقطمل, 

ومٕمٚمؿ سمخؼمه اًمّمدق ) :"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم 

 ديـ اإلؾمالم حمْم٤م, وىمقم ُمٜمحرومقن ف, اًمذي هقذم أُمتف ىمقم ُمتٛمًٙمقن هبدي أٟمف

إمم ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٞمٝمقد, أو إمم ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمّم٤مرى, وإن يم٤من اًمرضمؾ 

, ٓ يٙمٗمر سمٙمؾ اٟمحراف, سمؾ وىمد ٓ يٗمًؼ أيْم٤م, سمؾ ىمد يٙمقن آٟمحراف يمٗمرا

  وىمد يٙمقن ظمٓم٠م. وىمد يٙمقن ومً٘م٤م, وىمد يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             357 
 

يٜمف اًمِمٞمٓم٤من, ومٚمذًمؽ أُمر اًمٕمٌد وهذا آٟمحراف أُمر شمت٘م٤مو٤مه اًمٓم٤ٌمع ويز

سمدوام دقم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مهلداي٦م إمم آؾمت٘م٤مُم٦م اًمتل ٓ هيقدي٦م ومٞمٝم٤م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م 

 أصال.

وأٟم٤م أؿمػم إمم سمٕمض أُمقر أهؾ اًمٙمت٤مب وإقم٤مضمؿ, اًمتل اسمتٚمٞم٧م هب٤م هذه 

٘مٞمؿ, إمم ساط إُم٦م, ًمٞمجتٜم٥م اعمًٚمؿ احلٜمٞمػ آٟمحراف قمـ اًمٍماط اعمًت

 اًمْم٤مًملم.  , أواعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ

 گ گ گ گ  ک ک ک ک ژىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

ژ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ

 [.٠١9اًمٌ٘مرة: ]

 ومذم اًمٞمٝمقد قمغم ُم٤م طمًدوا اعم١مُمٜملم قمغم اهلدى واًمٕمٚمؿ.

ٜمقع ُمـ احلًد عمـ هداه وىمد يٌتغم سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ وهمػمهؿ سم

ٚم٘م٤م, وهق ذم هذا اعمقوع ٟم٤مومع أو قمٛمؾ ص٤مًمح, وهق ظمٚمؼ ُمذُمقم ُمٓم اهلل سمٕمٚمؿ

 ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژُمـ أظمالق اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ. وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

 ۅ  ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ومقصٗمٝمؿ سم٤مًمٌخؾ اًمذي هق اًمٌخؾ  ,[37 - 36اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ې ې  ۉ ۉ

سم٤مًمٕمٚمؿ هق اعم٘مّمقد اًمًٞم٤مق يدل قمغم أن اًمٌخؾ  سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌخؾ سم٤معم٤مل, وإن يم٤من

 ٻ ٱ ژن اًمٕمٚمؿ ذم همػم آي٦م, ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: وصٗمٝمؿ سمٙمتام إيمؼم, ويمذًمؽ
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[ ٠87آل قمٛمران: ] ژ ڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ژأي٦م, وىمقًمف: 

اًمٌ٘مرة: ] ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژأي٦م, وىمقًمف:  [٠6١ - ٠59

[ ٠74اًمٌ٘مرة: ] ژ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 حئ جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژل شمٕم٤ممم: أي٦م, وىم٤م

 ژ  ىت مت خت جتحت يب ىب مب خب حب  جب يئ ىئ مئ

 . [76اًمٌ٘مرة: ]

وشم٤مرة  ,٠مهنؿ يٙمتٛمقن اًمٕمٚمؿ: شم٤مرة سمخال سمفومقصػ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ سم

 أن حُيت٩م قمٚمٞمٝمؿ سمام أفمٝمروه ُمٜمف. ـ إفمٝم٤مره سم٤مًمدٟمٞم٤م, وشم٤مرة ظمقوم٤م ذماقمتٞم٤مو٤م قم

وم٢مهنؿ شم٤مرة يٙمتٛمقن  ؿـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمسمف ـمقائػ ُم وهذا ىمد يٌتغم 

اًمٕمٚمؿ سمخال سمف, ويمراه٦م ٕن يٜم٤مل همػمهؿ ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م ٟم٤مًمقه, وشم٤مرة اقمتٞم٤مو٤م قمٜمف 

سمرئ٤مؾم٦م أو ُم٤مل, ومٞمخ٤مف ُمـ إفمٝم٤مره اٟمت٘م٤مص رئ٤مؾمتف أو ٟم٘مص ُم٤مًمف, وشم٤مرة يٙمقن 

ىمد ظم٤مًمػ همػمه ذم ُم٠ًمًم٦م, أو اقمتزى إمم ـم٤مئٗم٦م ىمد ظمقًمٗم٧م ذم ُم٠ًمًم٦م, ومٞمٙمتؿ ُمـ 

 ف وإن مل يتٞم٘مـ أن خم٤مًمٗمف ُمٌٓمؾ.اًمٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمف طمج٦م عمخ٤مًمٗم

وهلذا ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وهمػمه: أهؾ اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ُم٤م هلؿ وُم٤م 

 قمٚمٞمٝمؿ, وأهؾ إهقاء ٓ يٙمتٌقن إٓ ُم٤م هلؿ.
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وًمٞمس اًمٖمرض شمٗمّمٞمؾ ُم٤م جي٥م أو حيت٥ًم ذم ذًمؽ سمؾ اًمٖمرض اًمتٜمٌٞمف 

 قمغم جم٤مُمع يتٗمٓمـ اًمٚمٌٞم٥م هب٤م عم٤م يٜمٗمٕمف اهلل سمف.

 ڳ گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

أن ىم٤مل:  [ سمٕمد9٠اًمٌ٘مرة: ]ژ  ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀژ

 [.89اًمٌ٘مرة: ] ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ٌؾ فمٝمقر اًمٜم٤مـمؼ سمف, ومقصػ اًمٞمٝمقد: سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقن احلؼ ىم

وأهنؿ  ,ًمفهمػم ـم٤مئٗم٦م هيقوهن٤م مل يٜم٘م٤مدوا ومٚمام ضم٤مءهؿ اًمٜم٤مـمؼ سمف ُمـ  ,واًمداقمل إًمٞمف

, ُمع أهنؿ ٓ يتٌٕمقن ُم٤م ٓ ي٘مٌٚمقن احلؼ إٓ ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل هؿ ُمٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م

 اقمت٘م٤مدهؿ. ًمزُمٝمؿ ذم

اًمديـ, ُمـ  وٌلم إمم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ, أوهذا يٌتغم سمف يمثػم ُمـ اعمٜمتً

همػم  -ذم اًمديـ  أو إمم رئٞمس ُمٕمٔمؿ قمٜمدهؿ ,أو همػمهؿ اعمتٗم٘مٝم٦م, أو اعمتّمقوم٦م

هنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ُمـ اًمديـ رأي٤م ورواي٦م إٓ ُم٤م ضم٤مءت سمف ـم٤مئٗمتٝمؿ, صمؿ وم٢م - اًمٜمٌل 

٥م اشم٤ٌمع احلؼ إهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمقضمٌف ـم٤مئٗمتٝمؿ, ُمع أن ديـ اإلؾمالم يقضم

 .-همػم اًمرؾمقل  -ُمـ همػم شمٕمٞملم ؿمخص أو ـم٤مئٗم٦م  ُمٓمٚم٘م٤م: رواي٦م ورأي٤م

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم ذم صٗم٦م اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ: 

 [.46اًمٜم٤ًمء: ] ژ ٿ ٺ
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 ڀ پ پ    پ پ ٻ ٻ ژ ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ

واًمتحريػ ىمد ومن سمتحريػ اًمتٜمزيؾ, , [78آل قمٛمران: ] ژ ڀ ڀ ڀ

 وسمتحريػ اًمت٠مويؾ.

, وم٠مُم٤م حتريػ اًمت٠مويؾ ومٙمثػم ضمدا, وىمد اسمتٚمٞم٧م سمف ـمقائػ ُمـ هذه إُم٦م

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس, حيرومقن أًمٗم٤مظ اًمرؾمقل,  وأُم٤م حتريػ اًمتٜمزيؾ وم٘مد وىمع ذم

 ُمٜمٙمرة. ويروون احلدي٨م سمرواي٤مت

وإن يم٤من اجلٝم٤مسمذة يدومٕمقن ذًمؽ, ورسمام يٓم٤مول سمٕمْمٝمؿ إمم حتريػ اًمتٜمزيؾ, وإن 

 .[٠64اًمٜم٤ًمء: ] ژ چ  چ چ ڃ ژمل يٛمٙمٜمف ذًمؽ, يمام ىمرأ سمٕمْمٝمؿ 

سمام ُئَمـ أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل ومٙمقوع اًمقو٤مقملم إطم٤مدي٨م   إًمًٜم٦م وأُّم٤م زَمُّ 

وًمٞمس سمحج٦م, وهذا , أو إىم٤مُم٦م ُم٤م ئمـ أٟمف طمج٦م ذم اًمديـ, قمغم رؾمقل اهلل 

يمثػم عمـ شمدسمره ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م  ب ُمـ أٟمقاع أظمالق اًمٞمٝمقد, وذُمٝم٤ماًمي

  . إمم ُم٤م وىمع ذم إُم٦م ُمـ إطمداث رؾمقًمف, صمؿ ٟمٔمر سمٜمقر اإليامن

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٜمّم٤مرى: 

 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ

 ڳ ژ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ,[٠7٠اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

إمم همػم  ,[٠7اعم٤مئدة: ]ژ  ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ذًمؽ ُمـ اعمقاوع.
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ائػ ُمـ واّلل صمؿ إن اًمٖمٚمق ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ىمد وىمع ذم ـمق

طمتك ظم٤مًمط يمثػما ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمذه٥م احلٚمقل وآحت٤مد ُم٤م هق  اعمتٕمٌدة واعمتّمقوم٦م

 أىمٌح ُمـ ىمقل اًمٜمّم٤مرى أو ُمثٚمف أو دوٟمف.

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ًمٕمدي سمـ طم٤مشمؿ  وومنه اًمٜمٌل  ,[3٠اًمتقسم٦م: ] ژ ۅ  ۅ ۋ

 ش.أطمّٚمقا احلرام وم٠مـم٤مقمقهؿ, وطمرُمقا قمٚمٞمٝمؿ احلالل وم٤مشمٌٕمقهؿ»سم٠مهنؿ:  

سمف ويمثػم ُمـ أشم٤ٌمع اعمتٕمٌدة يٓمٞمع سمٕمض اعمٕمٔمٛملم قمٜمده ذم يمؾ ُم٤م ي٠مُمر  

   گ ژطمالل, وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمْم٤مًملم:  وإن شمْمٛمـ حتٚمٞمؾ طمرام أو حتريؿ

 [.27احلديد: ] ژ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ           ڳ گ گ

 .٤ٌمٟمٞم٦م اعمٌتدقم٦م سمام اهلل سمف قمٚمٞمؿوىمد اسمتكم ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ اًمره

 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ژوىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

يٌٜمقن اعم٤ًمضمد قمغم  -سمؾ واعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  -ومٙم٤من اًمْم٤مًمقن  ,[2٠اًمٙمٝمػ: ]

 قمـ ذًمؽ ذم همػم ُمقـمـأُمتف  اهلل  ٕٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, وىمد هنك رؾمقلىمٌقر ا

 .-سم٠ميب هق وأُمل -٧م ُمٗم٤مرىمتف اًمدٟمٞم٤م طمتك ذم وىم

  .ا ىمد اسمتكم سمف يمثػم ُمـ هذه إُم٦مصمؿ إن هذ

صمؿ إن اًمْم٤مًملم دمد قم٤مُم٦م ديٜمٝمؿ إٟمام ي٘مقم سم٤مٕصقات اعمٓمرسم٦م, واًمّمقر 

اجلٛمٞمٚم٦م, ومال هيتٛمقن سم٠مُمر ديٜمٝمؿ سم٠ميمثر ُمـ شمٚمحلم إصقات, صمؿ دمد ىمد اسمتٚمٞم٧م 

وإصالح اًم٘مٚمقب  اًم٘مّم٤مئد ذ اًمًامع اعمٓمرب, سمًامعهذه إُم٦م ُمـ اخت٤م
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 ٱ ژُم٤م ومٞمف ُمْم٤مه٤مة ًمٌٕمض طم٤مل اًمْم٤مًملم, وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  سمفوإطمقال 

اًمٌ٘مرة: ] ژ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

  .ُم٤م إظمرى قمٚمٞمف إُمتلم دمحد يمؾ وم٠مظمؼم أن يمؾ واطمدة ُمـ ,[٠٠3

يراهؿ ؿمٞمئ٤م  وأٟم٧م دمد يمثػما ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م, إذا رأى اعمتّمقوم٦م واعمتٕمٌدة ٓ

وٓ يٕمدهؿ إٓ ضمٝم٤مٓ والٓ, وٓ يٕمت٘مد ذم ـمري٘مٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ واهلدى ؿمٞمئ٤م, 

واًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م, سمؾ يرى أن  وشمرى يمثػما ُمـ اعمتّمقوم٦م, واعمتٗم٘مرة ٓ يرى اًمنميٕم٦م

 . قمٜمد اهلل ؿمٞمئ٤مهب٤م ُمٜم٘مٓمٕم٤م قمـ اهلل وأٟمف ًمٞمس قمٜمد أهٚمٝم٤م مم٤م يٜمٗمع  اعمتٛمًؽ

واًمًٜم٦م ُمـ هذا وهذا طمؼ, وُم٤م  وإٟمام اًمّمقاب أن ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب

 ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ هذا وهذا: سم٤مـمؾ.

وأُم٤م ُمِم٤مهب٦م وم٤مرس واًمروم, وم٘مد دظمؾ ذم هذه إُم٦م ُمـ أصم٤مر اًمروُمٞم٦م, 

 قمغم ُم١مُمـ قمٚمٞمؿ ىمقٓ وقمٛمال, وأصم٤مر اًمٗم٤مرؾمٞم٦م, ىمقٓ وقمٛمال, ُم٤م ٓ ظمٗم٤مء سمف

اًمتل وىمٕم٧م  سمديـ اإلؾمالم, وسمام طمدث ومٞمف, وًمٞمس اًمٖمرض هٜم٤م شمٗمّمٞمؾ إُمقر

ذم إُم٦م, مم٤م شمْم٤مرع ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ أو اًمْم٤مًملم, وإن يم٤من سمٕمض ذًمؽ 

حلًٜم٤مت حم٧م اًمًٞمئ٤مت,  ىمد ي٘مع ُمٖمٗمقرا ًمّم٤مطمٌف: إُم٤م ٓضمتٝم٤مد أظمٓم٠م ومٞمف, وإُم٤م

داي٦م اًمٍماط وإٟمام اًمٖمرض أن ٟمٌلم ضورة اًمٕمٌد ووم٤مىمتف إمم ه, أو همػم ذًمؽ

 اهـ. (فاعمًت٘مٞمؿ, وأن يٜمٗمتح سم٤مب إمم ُمٕمروم٦م آٟمحرا

اهلداي٦م إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ساط اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ٠ًمل اهللومٜم 

 واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم. ُمـ اًمٜمٌٞملم
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  إثبات صػة افغضب هلل                               

وهق ُمـ اًمّمٗم٤مت  وذم هذه أي٦م وُم٤م ذم سم٤مهب٤م إصم٤ٌمت همْم٥م اهلل

وأدًمتف يمثػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم ُمـ  -يٚمٞمؼ سمجالًمف همْم٥م-اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 ڳ ڳ ڳ  گ گ گ ژ أي٤مت وزد قمغم ذًمؽ:

 ہ ژ , وُمٜمف ىمقًمف:[93اًمٜم٤ًمء: ] ژ ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ

, وإؾمػ هق ؿمدة اًمٖمْم٥م, وإدًم٦م [55اًمزظمرف: ] ژ ھ ھ  ہ

يقُم٤م سمٚمحؿ,  أيت رؾمقل اهلل  :ُمـ اًمًٜم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة

أٟم٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس يقم »رومع إًمٞمف اًمذراع, ويم٤مٟم٧م شمٕمجٌف ومٜمٝمس ُمٜمٝم٤م هن٦ًم وم٘م٤مل: وم

اًم٘مٞم٤مُم٦م, وهؾ شمدرون سمؿ ذاك؟ جيٛمع اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إوًملم وأظمريـ ذم 

صٕمٞمد واطمد, ومٞمًٛمٕمٝمؿ اًمداقمل, ويٜمٗمذهؿ اًمٌٍم, وشمدٟمق اًمِمٛمس ومٞمٌٚمغ اًمٜم٤مس 

ٕمض اًمٜم٤مس ًمٌٕمض: ُمـ اًمٖمؿ واًمٙمرب ُم٤م ٓ يٓمٞم٘مقن, وُم٤م ٓ حيتٛمٚمقن, ومٞم٘مقل سم

أٓ شمرون ُم٤م أٟمتؿ ومٞمف؟ أٓ شمرون ُم٤م ىمد سمٚمٖمٙمؿ؟ أٓ شمٜمٔمرون ُمـ يِمٗمع ًمٙمؿ إمم 

رسمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس ًمٌٕمض: ائتقا آدم, ومٞم٠مشمقن آدم, ومٞم٘مقًمقن: ي٤م آدم, 

أٟم٧م أسمق اًمٌنم, ظمٚم٘مؽ اهلل سمٞمده, وٟمٗمخ ومٞمؽ ُمـ روطمف, وأُمر اعمالئٙم٦م ومًجدوا 

 ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى إمم ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ًمؽ, اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ, أٓ شمرى إمم

ومٞم٘مقل آدم: إن ريب همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف, وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده 

ُمثٚمف, وإٟمف هن٤مين قمـ اًمِمجرة ومٕمّمٞمتف ٟمٗمز ٟمٗمز, اذهٌقا إمم همػمي, اذهٌقا إمم 
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ٟمقح, ومٞم٠مشمقن ٟمقطم٤م, ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ٟمقح, أٟم٧م أول اًمرؾمؾ إمم إرض, وؾمامك اهلل 

قرا, اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ, أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ قمٌدا ؿمٙم

ومٞم٘مقل هلؿ: إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف, وًمـ يٖمْم٥م 

سمٕمده ُمثٚمف, وإٟمف ىمد يم٤مٟم٧م زم دقمقة دقمقت هب٤م قمغم ىمقُمل, ٟمٗمز ٟمٗمز, اذهٌقا إمم 

ُمـ أهؾ إرض,  , ومٞم٠مشمقن إسمراهٞمؿ, ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧م ٟمٌل اهلل وظمٚمٞمٚمفإسمراهٞمؿ 

اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ, أٓ شمرى إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى إمم ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ومٞم٘مقل هلؿ 

إسمراهٞمؿ: إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف, وٓ يٖمْم٥م سمٕمده 

ُمثٚمف, وذيمر يمذسم٤مشمف, ٟمٗمز ٟمٗمز, اذهٌقا إمم همػمي, اذهٌقا إمم ُمقؾمك, ومٞم٠مشمقن 

أٟم٧م رؾمقل اهلل ومْمٚمؽ اهلل سمرؾم٤مٓشمف, , ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ُمقؾمك, ُمقؾمك 

وسمتٙمٚمٞمٛمف قمغم اًمٜم٤مس, اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ, أٓ شمرى إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى ُم٤م 

: إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ومٞم٘مقل هلؿ ُمقؾمك 

ُمثٚمف, وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف, وإين ىمتٚم٧م ٟمٗم٤ًم مل أوُمر سم٘متٚمٝم٤م, ٟمٗمز ٟمٗمز, 

, ومٞم٠مشمقن قمٞمًك, ومٞم٘مقًمقن: ي٤م قمٞمًك أٟم٧م رؾمقل اهلل,  اذهٌقا إمم قمٞمًك

ويمٚمٛم٧م اًمٜم٤مس ذم اعمٝمد, ويمٚمٛم٦م ُمٜمف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ, وروح ُمٜمف, وم٤مؿمٗمع ًمٜم٤م إمم 

: إن ريب رسمؽ, أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ومٞم٘مقل هلؿ قمٞمًك 

يمر ًمف ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف, وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف, ومل يذ

ذٟم٤ٌم, ٟمٗمز ٟمٗمز, اذهٌقا إمم همػمي, اذهٌقا إمم حمٛمد, ومٞم٠مشمقين ومٞم٘مقًمقن: ي٤م حمٛمد, 

أٟم٧م رؾمقل اهلل, وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء, وهمٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ, وُم٤م شم٠مظمر, 
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اؿمٗمع ًمٜم٤م إمم رسمؽ, أٓ شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف؟ أٓ شمرى ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ وم٠مٟمٓمٚمؼ, ومآيت 

يٗمتح اهلل قمكم ويٚمٝمٛمٜمل ُمـ حم٤مُمده, وطمًـ  حت٧م اًمٕمرش, وم٠مىمع ؾم٤مضمدا ًمريب, صمؿ

اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م مل يٗمتحف ٕطمد ىمٌكم, صمؿ ي٘م٤مل: ي٤م حمٛمد, ارومع رأؾمؽ, ؾمؾ شمٕمٓمف, 

اؿمٗمع شمِمٗمع, وم٠مرومع رأد, وم٠مىمقل: ي٤م رب, أُمتل أُمتل, ومٞم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد, أدظمؾ 

اجلٜم٦م ُمـ أُمتؽ ُمـ ٓ طم٤ًمب قمٚمٞمف ُمـ اًم٤ٌمب إيٛمـ ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م, وهؿ 

ًمٜم٤مس ومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ إسمقاب, واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده, إن ُم٤م سملم ذيم٤مء ا

 شاعمٍماقملم ُمـ ُمّم٤مريع اجلٜم٦م ًمٙمام سملم ُمٙم٦م وهجر, أو يمام سملم ُمٙم٦م وسمٍمى

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

هبذه اًمّمٗم٦م: سمؾ وسمجٛمٞمع اًمّمٗم٤مت آظمتٞم٤مري٦م  ويٜمٙمر اشمّم٤مف اهلل

 ﮷ ﮶ ژ :هللإؿم٤مقمرة وأؿمد ُمٜمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ُمع شمقارد إدًم٦م سم٠من ا

يًخط ويٙمره ويٖمْم٥م إمم همػم ذًمؽ, ويرى و , وأٟمف حي٥م[٠6اًمؼموج: ] ژ   ﮸

ًمٞمس يمٛمثٚمف وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف, وهق ؾمٌح٤مٟمف يمؾ ذًمؽ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالل و

  رء وهق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم.

  (.واهلل يٖمْم٥م ويرى ٓ يم٠مطمد ُمـ اًمقرى: )ىم٤مل اًمٓمح٤موي

إصم٤ٌمت صٗم٦م  ػ وؾم٤مئر إئٛم٦موُمذه٥م اًمًٚمومّمؾ:  ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز: )

اًمٖمْم٥م, واًمرى, واًمٕمداوة, واًمقٓي٦م, واحل٥م, واًمٌٖمض, وٟمحق ذًمؽ ُمـ 

اًمّمٗم٤مت, اًمتل ورد هب٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وُمٜمع اًمت٠مويؾ اًمذي يٍمومٝم٤م قمـ 

طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمالئ٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم. يمام ي٘مقًمقن ُمثؾ ذًمؽ ذم اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم 
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إذ يم٤من شم٠مويؾ اًمرؤي٦م "ومٞمام شم٘مدم سم٘مقًمف:  وؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت, يمام أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٞمخ

سمؽمك اًمت٠مويؾ, وًمزوم اًمتًٚمٞمؿ, وقمٚمٞمف  -وشم٠مويؾ يمؾ ُمٕمٜمك يْم٤مف إمم اًمرسمقسمٞم٦م 

 ."ديـ اعمًٚمٛملم

آؾمتقاء ": ذم صٗم٦م آؾمتقاء واٟمٔمر إمم ضمقاب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمٝم٤م,  وروي أيْم٤م قمـ أم ؾمٚمٛم٦م  ,"ُمٕمٚمقم, واًمٙمٞمػ جمٝمقل

 . وُمرومققم٤م إمم اًمٜمٌل

ل واًمتِمٌٞمف, زل ومل ُمـ مل يتقق اًمٜمٗم"ومٞمام شم٘مدم:  ويمذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ 

أن اإلؾمالم سملم اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم, وسملم اًمتِمٌٞمف " :وي٠ميت ذم يمالُمف ,"يّم٥م اًمتٜمزيف

 ."واًمتٕمٓمٞمؾ

وٓ ي٘م٤مل: إن  ,ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف -"ٓ يم٠مطمد ُمـ اًمقرى": وم٘مقل اًمِمٞمخ 

وىمد  :وم٢من هذا ٟمٗمل ًمٚمّمٗم٦م - دة آٟمت٘م٤مماًمرى إرادة اإلطم٤ًمن, واًمٖمْم٥م إرا

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اهلل ي٠مُمر سمام حيٌف ويرو٤مه, وإن يم٤من ٓ يريده وٓ يِم٤مؤه, 

 وم٤مقمٚمف, وإن يم٤من ىمد ؿم٤مءه ويٜمٝمك قمام يًخٓمف ويٙمرهف, ويٌٖمْمف ويٖمْم٥م قمغم

وم٘مد حي٥م قمٜمدهؿ ويرى ُم٤م ٓ يريده, ويٙمره ويًخط ويٖمْم٥م عم٤م  ,وأراده

 أراده.

٥م واًمرى سم٢مرادة اإلطم٤ًمن: مل شم٠موًم٧م ذًمؽ؟ ومال وي٘م٤مل عمـ شم٠مول اًمٖمْم

سمد أن ي٘مقل: ٕن اًمٖمْم٥م همٚمٞم٤من دم اًم٘مٚم٥م, واًمرو٤م اعمٞمؾ واًمِمٝمقة, وذًمؽ ٓ 



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             367 
 

أدُمل أُمر يٜمِم٠م قمـ صٗم٦م  سم٤مهلل شمٕم٤ممم! ومٞم٘م٤مل ًمف: همٚمٞم٤من دم اًم٘مٚم٥م ذم يٚمٞمؼ

 ٓ أٟمف اًمٖمْم٥م . اًمٖمْم٥م, 

ل إمم اًمٌمء وي٘م٤مل ًمف أيْم٤م: ويمذًمؽ اإلرادة واعمِمٞمئ٦م ومٞمٜم٤م, هل ُمٞمؾ احل

أو إمم ُم٤م يالئٛمف ويٜم٤مؾمٌف, وم٢من احلل ُمٜم٤م ٓ يريد إٓ ُم٤م جيٚم٥م ًمف ُمٜمٗمٕم٦م أو يدومع 

ًمٞمف, ويزداد سمقضمقده, ويٜم٘مص قمٜمف ُمية, وهق حمت٤مج إمم ُم٤م يريده وُمٗمت٘مر إ

وم٤معمٕمٜمك اًمذي سوم٧م إًمٞمف اًمٚمٗمظ يم٤معمٕمٜمك اًمذي سومتف قمٜمف ؾمقاء, وم٢من  ,سمٕمدُمف

 اُمتٜمع ذاك.ضم٤مز هذا ضم٤مز ذاك, وإن اُمتٜمع هذا 

اًمتل يقصػ اهلل هب٤م خم٤مًمٗم٦م ًمإلرادة اًمتل يقصػ هب٤م  وم٢من ىم٤مًمقا: اإلرادة

اًمٕمٌد, وإن يم٤من يمؾ ُمٜمٝمام طم٘مٞم٘م٦م؟ ىمٞمؾ ًمف: وم٘مؾ: إن اًمٖمْم٥م واًمرو٤م اًمذي 

وم٢مذا يم٤من ُم٤م  ,ف اًمٕمٌد, وإن يم٤من يمؾ ُمٜمٝمام طم٘مٞم٘م٦ميقصػ اهلل سمف خم٤مًمػ عم٤م يقصػ سم

ّمٗم٤مت, مل يتٕملم اًمت٠مويؾ, سمؾ جي٥م ي٘مقًمف ذم اإلرادة يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم هذه اًم

ؾمامء اهلل شمٕم٤ممم شمريمف: ٕٟمؽ شمًٚمؿ ُمـ اًمتٜم٤مىمض, وشمًٚمؿ أيْم٤م ُمـ شمٕمٓمٞمؾ ُمٕمٜمك أ

وم٢من سف اًم٘مرآن قمـ فم٤مهره وطم٘مٞم٘متف سمٖمػم ُمقضم٥م  ,وصٗم٤مشمف سمال ُمقضم٥م

طمرام, وٓ يٙمقن اعمقضم٥م ًمٚمٍمف ُم٤م دل قمٚمٞمف قم٘مٚمف, إذ اًمٕم٘مقل خمتٚمٗم٦م, ومٙمؾ 

 ٘مقًمف أظمر!ي٘مقل إن قم٘مٚمف دل قمغم ظمالف ُم٤م ي

وهذا اًمٙمالم ي٘م٤مل ًمٙمؾ ُمـ ٟمٗمك صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم, ُٓمتٜم٤مع 

ُمًٛمك ذًمؽ ذم اعمخٚمقق, وم٢مٟمف ٓ سمد أن يث٧ٌم ؿمٞمئ٤م هلل شمٕم٤ممم قمغم ظمالف ُم٤م يٕمٝمده 

طمتك ذم صٗم٦م اًمقضمقد, وم٢من وضمقد اًمٕمٌد يمام يٚمٞمؼ سمف, ووضمقد اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يمام 
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ووضمقد اعمخٚمقق ٓ يًتحٞمؾ قمٚمٞمف يٚمٞمؼ سمف, ومقضمقده شمٕم٤ممم يًتحٞمؾ قمٚمٞمف اًمٕمدم, 

اًمٕمدم, وُم٤م ؾمٛمك سمف اًمرب ٟمٗمًف وؾمٛمك سمف خمٚمقىم٤مشمف, ُمثؾ احلل واًمٕمٚمٞمؿ 

واًم٘مدير, أو ؾمٛمك سمف سمٕمض صٗم٤مشمف, يم٤مًمٖمْم٥م واًمرى, وؾمٛمك سمف سمٕمض 

ومٜمحـ ٟمٕم٘مؾ سم٘مٚمقسمٜم٤م ُمٕم٤مين هذه إؾمامء ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم, وأٟمف  -صٗم٤مت قم٤ٌمده 

 ىمدرا ُمِمؽميم٤م, ًمٙمـ هذا اعمٕمٜمك ٓ طمؼ صم٤مسم٧م ُمقضمقد, وٟمٕم٘مؾ أن سملم اعمٕمٜمٞملم

اخل٤مرج ُمِمؽميم٤م, إذ اعمٕمٜمك اعمِمؽمك اًمٙمكم ٓ يقضمد ُمِمؽميم٤م إٓ ذم  يقضمد ذم

إذه٤من, وٓ يقضمد ذم اخل٤مرج إٓ ُمٕمٞمٜم٤م خمتّم٤م. ومٞمث٧ٌم ذم يمؾ ُمٜمٝمام يمام يٚمٞمؼ سمف.

مل  -سمؾ ًمق ىمٞمؾ: همْم٥م ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر وهمْم٥م همػمه ُمـ اعمالئٙم٦م   

ًمٙمٞمٗمٞم٦م همْم٥م أدُمٞملم, ٕن اعمالئٙم٦م ًمٞمًقا ُمـ إظمالط جي٥م أن يٙمقن مم٤مصمال 

ومٖمْم٥م  ,ام يٖمكم دم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن قمٜمد همْمٌفإرسمٕم٦م, طمتك شمٖمكم دُم٤مء ىمٚمقهبؿ يم

 اهلل أومم.

وىمد ٟمٗمك اجلٝمؿ وُمـ واوم٘مف يمؾ ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف, ُمـ يمالُمف 

ورو٤مه وهمْمٌف وطمٌف وسمٖمْمف وأؾمٗمف وٟمحق ذًمؽ, وىم٤مًمقا: إٟمام هل أُمقر خمٚمقىم٦م 

 !س هق ذم ٟمٗمًف ُمتّمٗم٤م سمٌمء ُمـ ذًمؽ!ٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف, ًمٞمُم

وقم٤مرض ه١مٓء ُمـ اًمّمٗم٤مشمٞم٦م اسمـ يمالب وُمـ واوم٘مف, وم٘م٤مًمقا: ٓ يقصػ 

َجٞمع هذه إُمقر صٗم٤مت ٓزُم٦م ًمذاشمف, ٌمء يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف أصال, واهلل سم

 ىمديٛم٦م أزًمٞم٦م, ومال يرى ذم وىم٧م دون وىم٧م, وٓ يٖمْم٥م ذم وىم٧م دون وىم٧م.
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إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م »ي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م: يمام ىم٤مل ذم طمد 

 ش .ىمٌٚمف ُمثٚمف, وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف

 إن اهلل شمٕم٤ممم: », قمـ اًمٜمٌل وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 ,ًمقن: ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ واخلػم ذم يديؽومٞم٘مق ,ي٘مقل ٕهؾ اجلٜم٦م: ي٤م أهؾ اجلٜم٦م

وىمد أقمٓمٞمتٜم٤م ُم٤م مل شمٕمط  ومٞم٘مقل: هؾ روٞمتؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: وُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمرى ي٤م رب

أطمدا ُمـ ظمٚم٘مؽ! ومٞم٘مقل: أٓ أقمٓمٞمٙمؿ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ ومٞم٘مقًمقن: ي٤م رب, وأي 

رء أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ ومٞم٘مقل: أطمؾ قمٚمٞمٙمؿ روقاين, ومال أؾمخط قمٚمٞمٙمؿ سمٕمده 

 ش .أسمدا

ومٞمًتدل سمف قمغم أٟمف حيؾ روقاٟمف ذم وىم٧م دون وىم٧م, وأٟمف ىمد حيؾ روقاٟمف 

ـ ه١مٓء أطمؾ قمٚمٞمٝمؿ روقاٟم٤م ٓ صمؿ يًخط, يمام حيؾ اًمًخط صمؿ يرى, ًمٙم

 اهـ.(يتٕم٘مٌف ؾمخط

ُم٤م وضمف شمٗمًػم (: )32-2/29)" سمدائع اًمٗمقائد"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٞمٝمقد واًمْم٤مًملم سم٤مًمٜمّم٤مرى ُمع شمالزم وصٗمل اًمٖمْم٥م 

وم٤مجلقاب أن ي٘م٤مل هذا ًمٞمس سمتخّمٞمص ي٘متيض ٟمٗمل يمؾ صٗم٦م قمـ  ,واًمْمالل

ويمؾ و٤مل ُمٖمْمقب  ,ٚمٞمف و٤ملوم٢من يمؾ ُمٖمْمقب قم ,أصح٤مب اًمّمٗم٦م إظمرى

وأن ذًمؽ  ,وأطم٘مٝم٤م سمف وأًمّم٘مف هب٤م ,ًمٙمـ ذيمر يمؾ ـم٤مئٗم٦م سم٠مؿمٝمر وصٗمٞمٝم٤م ,قمٚمٞمف

وهذا ُمٓم٤مسمؼ ًمقصػ اهلل اًمٞمٝمقد سم٤مًمٖمْم٥م ذم  ,هق اًمقصػ اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمام

ومٝمق شمٗمًػم ًممي٦م سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل وصٗمٝمؿ هب٤م ذم ذًمؽ  ,واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمْمالل ,اًم٘مرآن
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژطم٘مٝمؿ: أُم٤م اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم  ,اعمقوع

 ڍ  ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ

وذم شمٙمرار هذا [, 9١اًمٌ٘مرة: ] ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

  :اًمٖمْم٥م هٜم٤م أىمقال

واًمٌٖمل    اهللأطمده٤م: أٟمف همْم٥م ُمتٙمرر ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م شمٙمرر يمٗمرهؿ سمرؾمقل 

وسم٤مًمٌٖمل واًمّمد قمٜمف همْم٤ٌم آظمر  ,وم٤مؾمتح٘مقا سمٙمٗمرهؿ همْم٤ٌم ,قمٚمٞمف وحم٤مرسمتف

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱ ژشمٕم٤ممم: وٟمٔمػمه ىمقًمف 

وم٤مًمٕمذاب إول سمٙمٗمرهؿ واًمٕمذاب اًمذي زادهؿ إي٤مه  [,88اًمٜمحؾ: ] ژ ڀ

  .سمّمدهؿ اًمٜم٤مس قمـ ؾمٌٞمٚمف

 ,اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اًمٖمْم٥م إول سمتحريٗمٝمؿ وشمٌديٚمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء

  .واًمٖمْم٥م اًمث٤مين سمٙمٗمرهؿ سم٤معمًٞمح

واًمٖمْم٥م اًمث٤مين  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أن اًمٖمْم٥م إول سمٙمٗمرهؿ سم٤معمًٞمح

واًمّمحٞمح ذم أي٦م أن اًمتٙمرار هٜم٤م ًمٞمس اعمراد سمف اًمتثٜمٞم٦م  ,سمٙمٗمرهؿ سمٛمحٛمد 

سمؾ اعمراد همْم٥م سمٕمد همْم٥م سمح٥ًم شمٙمرر يمٗمرهؿ  :اًمتل شمِمٗمع اًمقاطمد

وُمٕم٤مداهتؿ ًمرؾمؾ اهلل  وإوم٤ًمدهؿ وىمتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء ويمٗمرهؿ سم٤معمًٞمح وسمٛمحٛمد 

همْم٤ٌم قمغم طمدشمف وهذا يمام  إمم همػم ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمتل يمؾ قمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ي٘متيض

أي [: 4 - 3اعمٚمؽ: ] ژ           ڇ         ڇ   ڇ چ چ      چ چ ڃ ڃ          ڃ ڃ ژذم ىمقًمف: 
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 ڌ ڍ ڍ ژوىمّمد اًمتٕمدد ذم ىمقًمف:  ,يمرة سمٕمد يمرة ٓ ُمرشملم وم٘مط

أفمٝمر وٓ ري٥م أن شمٕمٓمٞمٚمٝمؿ ُم٤م قمٓمٚمقه ُمـ ذائع اًمتقراة  [,9١اًمٌ٘مرة: ] ژڌ

 ,وشمٙمذيٌٝمؿ إٟمٌٞم٤مء يًتدقمل همْم٤ٌم آظمر ,ل همْم٤ٌموحتريٗمٝمؿ وشمٌديٚمٝمؿ يًتدقم

وشمٙمذسمٞمٝمؿ اعمًٞمح وـمٚمٌٝمؿ ىمتٚمف ورُمٞمٝمؿ أُمف  ,وىمتٚمٝمؿ إي٤مهؿ يًتدقمل همْم٤ٌم آظمر

يًتدقمل همْم٤ٌم وحم٤مرسمتٝمؿ  سم٤مًمٌٝمت٤من اًمٕمٔمٞمؿ يًتدقمل همْم٤ٌم وشمٙمذسمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

ي٘متيض  :وأذاهؿ ٕشم٤ٌمقمف ي٘متيض همْم٤ٌم وصدهؿ ُمـ أراد اًمدظمقل ذم ديٜمف قمٜمف ,ًمف

ٝمؿ إُم٦م اًمٖمْمٌٞم٦م أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ همْمٌف ومٝمل إُم٦م اًمتل سم٤مءت سمٖمْم٥م وم ,همْم٤ٌم

اهلل اعمْم٤مقمػ اعمتٙمرر ويم٤مٟمقا أطمؼ هبذا آؾمؿ واًمقصػ ُمـ اًمٜمّم٤مرى وىم٤مل 

 ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ  چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ  ڄ ژشمٕم٤ممم ذم ؿم٠مهنؿ: 

ومٝمذا همْم٥م ُمِمٗمقع , [6١اعم٤مئدة: ]ژ  ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ

     ڤ ٹ ژـ اًمٖمْم٥م وىم٤مل شمٕم٤ممم: سم٤مًمٚمٕمٜم٦م واعمًخ وهق أؿمد ُم٤م يٙمقن ُم

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڌ  ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ

 ک ڑک ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک

 ٱ ژوأُم٤م وصػ اًمٜمّم٤مرى سم٤مًمْمالل ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [,8١ - 78اعم٤مئدة: ]

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
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 [, 77دة: اعم٤مئ] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 ٹ ٹ ژومٝمذا ظمٓم٤مب ًمٚمٜمّم٤مرى ٕٟمف ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مسمف ُمٕمٝمؿ سم٘مقًمف: 

 ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ

[, 77 -72اعم٤مئدة:] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژإمم ىمقًمف:  ژ  ڃ ڃ

ومقصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ىمد وٚمقا أوٓ صمؿ أوٚمقا يمثػما وهؿ أشم٤ٌمقمٝمؿ ومٝمذا ىمٌؾ ُمٌٕم٨م 

ومٚمام سمٕم٨م اًمٜمٌل  ,أشم٤ٌمقمٝمؿ طمٞم٨م وٚمقا ذم أُمر اعمًٞمح وأوٚمقا اًمٜمٌل حمٛمد 

ومتْم٤مقمػ اًمْمالل ذم طم٘مٝمؿ  ,ازدادوا والٓ آظمر سمتٙمذيٌٝمؿ ًمف ويمٗمرهؿ سمف 

وهق وٕمٞمػ وم٢من هذا يمٚمف وصػ  ,ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ اًمزخمنمي وهمػمه هذا

  :ٕؾمالومٝمؿ اًمذيـ هؿ هلؿ شمٌع ومقصٗمٝمؿ سمثالث صٗم٤مت

 .أهنؿ ىمد وٚمقا ُمـ ىمٌٚمٝمؿ :إطمداه٤م

  .واًمث٤مٟمٞم٦م: أوٚمقا أشم٤ٌمقمٝمؿ

 .ث٤مًمث٦م: أهنؿ وٚمقا قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾواًم

ومال يّمح  ,ومٝمذه صٗم٤مت ٕؾمالومٝمؿ اًمذيـ هنل ه١مٓء قمـ اشم٤ٌمع أهقائٝمؿ

ٕهنؿ هؿ اعمٜمٝمٞمقن أٟمٗمًٝمؿ ٓ  ,أن يٙمقن وصٗم٤م ًمٚمٛمقضمقديـ ذم زُمـ اًمٜمٌل 

وإٟمام ه أي٦م أهن٤م اىمتْم٧م شمٙمرار اًمْمالل ذم اًمٜمّم٤مرى  ,اعمٜمٝمل قمٜمٝمؿ ومت٠مُمٚمف

سم٤محلؼ وهل ٟمٔمػم أي٦م اًمتل شم٘مدُم٧م ذم شمٙمرار  والٓ سمٕمد والل ًمٗمرط ضمٝمٚمٝمؿ

ووضمف  ,اًمٖمْم٥م ذم طمؼ اًمٞمٝمقد وهلذا يم٤من اًمٜمّم٤مرى أظمص سم٤مًمْمالل ُمـ اًمٞمٝمقد
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ومٞمٙمقن و٤مٓ ومٞمف  :شمٙمرار هذا اًمْمالل أن اًمْمالل ىمد أظمٓم٠م ٟمٗمس ُم٘مّمقده

وىمد يّمٞم٥م  ,ومٞم٘مّمد ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مّمده ويٕمٌد ُمـ ٓ يٜمٌٖمل أن يٕمٌده

وم٤مٕول والل ذم  ,ريؼ ـمٚم٦ٌم واًمًٌٞمؾ اعمقصٚم٦م إًمٞمفُم٘مّمقدا طم٘م٤م ًمٙمـ يْمؾ ذم ـم

وأؾمالف  ,صمؿ إذا دقم٤م همػمه إمم ذًمؽ وم٘مد أوٚمف ,واًمث٤مين والل ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ,اًمٖم٤مي٦م

اًمٜمّم٤مرى اضمتٛمٕم٧م هلؿ إٟمقاع اًمثالصم٦م ومْمٚمقا قمـ ُم٘مّمقدهؿ طمٞم٨م مل يّمٞمٌقه 

ومٝمذا  ,وأٟمف ىمتؾ وصٚم٥م وصٗمع ,وزقمٛمقا أن إهلٝمؿ سمنم ي٠ميمؾ وينمب ويٌٙمل

ٟمٗمس اعم٘مّمقد طمٞم٨م مل ئمٗمروا سمف ووٚمقا قمـ اًمًٌٞمؾ اعمقصٚم٦م إًمٞمف ومال  والل ذم

اهتدوا إمم اعمٓمٚمقب وٓ إمم اًمٓمريؼ اعمقصؾ إًمٞمف ودقمقا أشم٤ٌمقمٝمؿ إمم ذًمؽ ومْمٚمقا 

قمـ احلؼ وقمـ ـمري٘مف وأوٚمقا يمثػما ومٙم٤مٟمقا أدظمؾ ذم اًمْمالل ُمـ اًمٞمٝمقد 

ـ وم٤ًمد ومقصٗمقا سم٠مظمص اًمقصٗملم واًمذي حي٘مؼ ذًمؽ أن اًمٞمٝمقد إٟمام أشمقا ُم

اإلرادة واحلًد وإيث٤مر ُم٤م يم٤من هلؿ قمغم ىمقُمٝمؿ ُمـ اًمًح٧م واًمري٤مؾم٦م ومخ٤مومقا أن 

يذه٥م سم٤مإلؾمالم ومٚمؿ ي١مشمقا ُمـ قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقن أن حمٛمدا 

يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ وهلذا مل يقسمخٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وي٘مرقمٝمؿ إٓ  رؾمقل اهلل 

ث٤مر اًمًح٧م واًمٌٖمل وىمتؾ إٟمٌٞم٤مء ووسمخ سم٢مراداهتؿ اًمٗم٤مؾمدة ُمـ اًمٙمؼم واحلًد وإي

اًمٜمّم٤مرى سم٤مًمْمالل واجلٝمؾ اًمذي هق قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ وم٤مًمِم٘م٤مء واًمٙمٗمر يٜمِم٠م ُمـ 

ومٙمٗمر  قمدم ُمٕمروم٦م احلؼ شم٤مرة وُمـ قمدم إرادشمف واًمٕمٛمؾ هب٤م أظمرى يؽميم٥م ُمٜمٝم٤م

اًمٞمٝمقد ٟمِم٠م ُمـ قمدم إرادة احلؼ واًمٕمٛمؾ سمف وإيث٤مر همػم قمٚمٞمف سمٕمد ُمٕمرومتف ومٚمؿ يٙمـ 

٤م ويمٗمر اًمٜمّم٤مرى ٟمِم٠م ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ سم٤محلؼ ووالهلؿ ومٞمف وم٢مذا شمٌلم هلؿ والٓ حمْم
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وآصمروا اًم٤ٌمـمؾ قمٚمٞمف أؿمٌٝمقا إُم٦م اًمٖمْمٌٞم٦م وسم٘مقا ُمٖمْمقسم٤م قمٚمٞمٝمؿ و٤مًملم صمؿ عم٤م 

يم٤من اهلدى واًمٗمالح واًمًٕم٤مدة ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ٟمٞمٚمف إٓ سمٛمٕمروم٦م احلؼ وإيث٤مره قمغم 

ٜمٕمف ُمـ إرادشمف يم٤من همػمه ويم٤من اجلٝمؾ يٛمٜمع اًمٕمٌد ُمـ ُمٕمرومتف سم٤محلؼ واًمٌٖمل يٛم

اًمٕمٌد أطمقج رء إمم أن ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم يمؾ وىم٧م أن هيديف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

شمٕمريٗم٤م وسمٞم٤مٟم٤م وإرؿم٤مدا وإهل٤مُم٤م وشمقومٞم٘م٤م وإقم٤مٟم٦م ومٞمٕمٚمٛمف ويٕمرومف صمؿ جيٕمٚمف ُمريدا ًمف 

ىم٤مصدا ٓشم٤ٌمقمف ومٞمخرج سمذًمؽ قمـ ـمري٘م٦م اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ قمدًمقا قمٜمف قمغم 

قمدًمقا قمٜمف قمـ ضمٝمؾ ووالل يم٤من اًمًٚمػ ي٘مقًمقن  قمٛمد وقمٚمؿ واًمْم٤مًملم اًمذيـ

ُمـ ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد وُمـ ومًد ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ 

اًمٜمّم٤مرى وهذا يمام ىم٤مًمقا وم٢من ُمـ ومًد ُمـ اًمٕمٚمامء وم٤مؾمتٕمٛمؾ أظمالق اًمٞمٝمقد ُمـ 

حتريػ اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ويمتامن ُم٤م أٟمزل اهلل إذا يم٤من ومٞمف ومقات همروف وطمًد 

 ُمـ ومْمٚمف وـمٚم٥م ىمتٚمف وىمتؾ اًمذيـ ي٠مُمرون سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ آشم٤مه اهلل

ويدقمقهنؿ إمم يمت٤مب رهبؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ إمم همػم ذًمؽ ُمـ إظمالق اًمتل ذم هب٤م 

اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٙمٗمر واًمكم واًمٙمتامن واًمتحريػ واًمتحٞمؾ قمغم اعمح٤مرم وشمٚمٌٞمس احلؼ 

 سمٛم٘مت٣م سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٝمذا ؿمٌٝمف سم٤مًمٞمٝمقد فم٤مهر وأُم٤م ُمـ ومًد ُمـ اًمٕم٤ٌمد ومٕمٌد اهلل

وهمال ذم اًمِمٞمقخ وم٠مٟمزهلؿ ُمٜمزًم٦م اًمرسمقسمٞم٦م وضم٤موز  هقاه ٓ سمام سمٕم٨م سمف رؾمقًمف 

حت٤مد ومِمٌٝمف سم٤مًمٜمّم٤مرى فم٤مهر ومٕمغم اعمًٚمؿ أن يٌٕمد ٚمقل أو آذًمؽ إمم ٟمقع ُمـ احل

ُمـ هذيـ اًمِمٌٝملم هم٤مي٦م اًمٌٕمد وُمـ شمّمقر اًمِمٌٝملم واًمقصٗملم وقمٚمؿ أطمقال 

اًمذي ًمٞمس ًمٚمٕمٌد دقم٤مء أٟمٗمع ُمٜمف وٓ  اخلٚمؼ قمٚمؿ ضورشمف ووم٤مىمتف إمم هذا اًمدقم٤مء
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أوضم٥م ُمٜمف قمٚمٞمف وأن طم٤مضمتف إًمٞمف أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتف إمم احلٞم٤مة واًمٜمٗمس ٕن هم٤مي٦م 

ُم٤م ي٘مدر سمٗمقهتام ُمقشمف وهذا حيّمؾ ًمف سمٗمقشمف ؿم٘م٤موة إسمد ومٜم٠ًمل اهلل أن هيديٜم٤م 

اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ همػم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ 

 (اهـ.ري٥م جمٞم٥ماًمْم٤مًملم آُملم إٟمف ىم
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 بعض أشباب افضالل                            

وٟمذيمر هٜم٤م سمٕمض أؾم٤ٌمب اًمْمالل وآٟمحراف وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م اشم٤ٌمع ؾمٜمـ 

ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ » ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل , ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدرياًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

, ش تك ًمق ؾمٚمٙمقا ضمحر و٥م ًمًٚمٙمتٛمقهُمـ ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼما سمِمؼم, وذراقم٤م سمذراع, طم

, (732١, رواه اًمٌخ٤مري)شومٛمـ»ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل: اًمٞمٝمقد, واًمٜمّم٤مرى ىم٤مل: 

 .(2669وُمًٚمؿ)

ٜمَـ سمٗمتح اًمًلم واًمٜمقن, وهق اًمٓمريؼ, واعمراد ىم٤مل اًمٜمقوي  ًَّ : )اًم

سم٤مًمِمؼم واًمذراع وطمجر اًمْم٥م اًمتٛمثٞمؾ سمِمدة اعمقاوم٘م٦م هلؿ واعمراد اعمقاوم٘م٦م ذم 

 عمخ٤مًمٗم٤مت ٓ ذم اًمٙمٗمر( اهـ.اعمٕم٤ميص وا

 ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل   ( قمـ أيب هريرة73٠9) وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري 

سمِمؼم, وذراقم٤م  ٝم٤م, ؿمؼمآ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك شم٠مظمذ أُمتل سم٠مظمذ اًم٘مرون ىمٌٚم»

  .شوُمـ اًمٜم٤مس إٓ أوًمِئؽ »وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, يمٗم٤مرس واًمروم ؟ وم٘م٤مل:  شسمذراع

ُمـ : )(35)سمٕمد رىمؿ  "ًمنميٕم٦ما"ذم  ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ أضمري 

٤مم ُمٜمٝمؿ دمري , قمٚمؿ أن أيمثرهؿ واًمٕمشمّمٗمح أُمر هذه إُم٦م ُمـ قم٤ممل قم٤مىمؾ

نى أو قمغم ؾمٜمـ يم لم, يمام ىم٤مل اًمٜمٌل أُمقرهؿ قمغم ؾمٜمـ أهؾ اًمٙمت٤مسم

, وذًمؽ ُمثؾ اًمًٚمٓمٜم٦م وأطمٙم٤مُمٝمؿ ذم اًمٕمامل وىمٞمٍم , أو قمغم ؾمٜمـ اجل٤مهٚمٞم٦م

واعم٤ًميمـ واًمٚم٤ٌمس واحلٚمٞم٦م, وإومراح هؿ , وأُمر اعمّم٤مئ٥م وهمػموإُمراء 

وإيمؾ واًمنمب واًمقٓئؿ, واعمرايم٥م واخلدام واعمج٤مًمس واعمج٤مًم٦ًم, واًمٌٞمع 
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واًمنماء, واعمٙم٤مؾم٥م ُمـ ضمٝم٤مت يمثػمة, وأؿم٤ٌمه عم٤م ذيمرت يٓمقل ذطمٝم٤م دمري 

سمٞمٜمٝمؿ قمغم ظمالف اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب, وإٟمام دمري سمٞمٜمٝمؿ قمغم ؾمٜمـ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م, يمام ىم٤مل 

ُم٤م أىمؾ ُمـ يتخٚمص ُمـ اًمٌالء اًمذي ىمد قمؿ اًمٜم٤مس,  , واهلل اعمًتٕم٤من,اًمٜمٌل 

 .(اهـوًمـ يٛمٞمز هذا إٓ قم٤مىمؾ قم٤ممل ىمد أدسمف اًمٕمٚمؿ

شمٕم٤ممم ومٙمٞمػ ًمق رأى طم٤مل اًمٜم٤مس ذم هذه إقمّم٤مر  أىمقل هذا ذم زُمٜمف

وذم يمثػم ُمـ إُمّم٤مر: وىمد شمًٚمط اًمٙمٗم٤مر وىمقي٧م ؿمقيمتٝمؿ وىمٚمدهؿ اًمٜم٤مس ذم 

 اجلٞمقش وإًمٕم٤مب, واهلل اعمًتٕم٤من ُمـ اعمٚمٌس واعم٠ميمؾ واعمنمب وأُمقر اًمُدَول ذم

إٟمج٤مزا  همرسم٦م اًمزُم٤من, وُمع ذًمؽ ًمـ يزال هذا اًمديـ قمزيزا ُمٜمٞمٕم٤م حيٗمٔمف اهلل

 ًمققمده سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.

وُمـ أؾم٤ٌمب اًمقىمقع ذم اًمْمالل أيْم٤م اشم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف ُمـ إدًم٦م ًمٖمرض رد 

هذا اًمّمٜمػ ُمـ  اهلل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمدقمقى اًمتٕم٤مرض وىمد طمذرٟم٤م رؾمقل

 ڳ   ڳ  ڳ ژ: هذه أي٦م  ىم٤مًم٧م: شمال رؾمقل اهلل يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

, وم٠مُم٤م [7آل قمٛمران: ]ژ  ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ زيغ ومٞمتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م, واسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف, وُم٤م 

سمف يمؾ ُمـ قمٜمد رسمٜم٤م وُم٤م يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ اهلل, واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن: آُمٜم٤م 

وم٢مذا رأي٧م اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م : »يذيمر إٓ أوًمق إًم٤ٌمب ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

(, 4547رواه اًمٌخ٤مري) ,ششمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمٛمك اهلل وم٤مطمذروهؿ

 . (2665وُمًٚمؿ)
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وىمد وؾ اعمٌتدقم٦م ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت وسم٤مب اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر 

, ا أن أدًمتف ُمـ سم٤مب اعمتِم٤مسمف اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهللُمـ هذ اًم٤ٌمب طمٞم٨م زقمٛمق

واًمّمحٞمح ُمـ إىمقال أن آي٤مت وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت ُمـ سم٤مب اعمحٙمؿ اًمٌلم 

 اًمقاوح.

وُمـ أؾم٤ٌمب اًمْمالل وآٟمحراف قمـ ـمريؼ أهؾ احلؼ وقمـ ؾمٌٞمؾ 

 ژ             ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ :: اجلدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ, ىم٤مل اهللاًمًٚمػ

ُم٤م وؾ ىمقم سمٕمد »:ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م , وذم[4هم٤مومر: ]

 ې ې ژ:, صمؿ شمال رؾمقل اهلل هذه أي٦مشهدى يم٤مٟمقا قمٚمٞمف إٓ أوشمقا اجلدل

 (.3253أظمرضمف اًمؽمُمذي) ,[  58اًمزظمرف: ] ژ  ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائائ    ى ى

ويدظمؾ ذم هذا آظمتالف ذم اًمٙمت٤مب واًمتخ٤مصؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ, ومٗمل ُمًٚمؿ 

يقُم٤م,  هجرت إمم رؾمقل اهلل  ىم٤مل:  سمـ قمٛمرو( قمـ قمٌد اهلل2666)

, يٕمرف ىم٤مل: ومًٛمع أصقات رضمٚملم اظمتٚمٗم٤م ذم آي٦م, ومخرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 .شإٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ, سم٤مظمتالومٝمؿ ذم اًمٙمت٤مب»ذم وضمٝمف اًمٖمْم٥م, وم٘م٤مل: 

: )اعمراد هبالك ُمـ ىمٌٚمٜم٤م هٜم٤م هاليمٝمؿ ذم اًمديـ سمٙمٗمرهؿ ىم٤مل اًمٜمقوي

 .اهـُمـ ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ( رؾمقل اهللواسمتداقمٝمؿ, ومحذر 

وُمٜمٝم٤م اًمٖمٚمق ذم اًمديـ وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمٝمالك وآٟمحراف قمـ ـمريؼ اًمًٚمػ 

( قمـ قمٌد اهلل سمـ 267١وـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م إمم ـمريؼ اخلٚمػ, ومٗمل ُمًٚمؿ)

  ىم٤مهل٤م صمالصم٤م. شهٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن»: ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل:  ُمًٕمقد
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قن اًمٖم٤مًمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن, أي اعمتٕمٛم٘م  : )ىمقًمفىم٤مل اًمٜمقوي

 اعمتج٤موزون احلدود ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ(اهـ.

وإدًم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق يمثػمة: عم٤م ومٞمف ُمـ اهلٚمٙم٦م قمغم ص٤مطمٌف ٟٓم٘مٓم٤مقمف 

سمٕمد ذًمؽ, وقمغم همػمه ٕٟمف ؾم٥ٌم ًمتٜمٗمػمهؿ وصدهؿ قمـ اخلػم واًمٖمٚمق يٙمقن 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ سم٤مًمتٗمريط واإلومراط, ىم٤مل اهلل:

أهؾ اًمٙمت٤مب يِمٛمؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ويمٚمٝمؿ همال ذم , و[77اعم٤مئدة: ] ژ  پ

 وم٤مًمٜمّم٤مرى أهلقه واًمٞمٝمقد اهتٛمقه أٟمف وًمد زٟم٤م واهلل اعمًتٕم٤من., قمٞمًك

وُمـ أؾم٤ٌمب اهلٚمٙم٦م اًمٗمتقر قمـ اًمًٜم٦م واًمٓمري٘م٦م اًمًٚمٗمٞم٦م, ومٗمل طمدي٨م قمٌد 

ًمٙمؾ قمٛمؾ ذة, وًمٙمؾ ذة ومؽمة, ومٛمـ »:ىم٤مل رؾمقل اهلل اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل:

رواه  ,شح, وُمـ يم٤مٟم٧م إمم همػم ذًمؽ وم٘مد هٚمؽٜمتل, وم٘مد أومٚميم٤مٟم٧م ومؽمشمف إمم ؾم

 واًمٚمٗمظ ًمف. (2/2٠١(, وأمحد)2453اًمؽمُمذي)

وُمـ أؾم٤ٌمهب٤م قمٚمامء اًمًقء وأصح٤مب اًمرأي وإىمٞم٦ًم اًمٗم٤مؾمدة, ومٗمل 

ىم٤مل:  (, قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص2673(, وُمًٚمؿ)٠١١اًمٌخ٤مري)

تزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد وًمٙمـ إن اهلل ٓ ي٘مٌض هذا اًمٕمٚمؿ اٟم»: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤م اختذ اًمٜم٤مس رءوؾم٤م ضمٝم٤مٓ وم٠مومتقا 

 .شومٞمٗمتقن سمرأهيؿ»(: 73١7, وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري)شسمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا
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  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژ :ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م ًمزوم اًمًٜم٦م ,ىم٤مل اهلل 

٘مدوة, وإؾمقة ُم٤م يت٠مؾمك سمف, أي: يتٕمّزى , وإؾمقة اًم[2٠إطمزاب: ] ژ ېئ

 سمف ومٞم٘متدي سمف ذم َجٞمع أومٕم٤مًمف, ويتٕمّزى سمف ذم َجٞمع أطمقاًمف.

هؾ هل قمغم اإلجي٤مب أو قمغم   واظمتٚمػ ذم هذه إؾمقة سم٤مًمرؾمقل

 آؾمتح٤ٌمب ؟ قمغم ىمقًملم:

  ٤مب طمتك ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم آؾمتح٤ٌمب.أطمدمه٤م: قمغم اإلجي 

 دًمٞمؾ قمغم اإلجي٤مب. واًمث٤مين: قمغم آؾمتح٤ٌمب طمتك ي٘مقم 

, وقمغم آؾمتح٤ٌمب ذم وحيتٛمؾ أن حيٛمؾ قمغم اإلجي٤مب ذم أُمقر اًمديـ

 أوم٤مده اًم٘مرـمٌل. أُمقر اًمدٟمٞم٤م,

يدل قمغم اًمقضمقب طمتك يٍمومف ص٤مرف إمم  واحلؼ أن أُمر اًمٜمٌل 

ُم٤م » :  ىم٤مل: ىم٤مل: رؾمقل اهلل آؾمتح٤ٌمب وهمػمه, ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة 

أظمرضم٤مه ذم  ششمٙمؿ سمف وم٤مومٕمٚمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿهنٞمتٙمؿ قمٜمف, وم٤مضمتٜمٌقه وُم٤م أُمر

 واًمٚمٗمظ ًمف. (٠337(, وُمًٚمؿ )7288اًمّمحٞمحلم , اًمٌخ٤مري )

(, وُمًٚمؿ 2697ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري ) وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

 ,شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف, ومٝمق رد» : ىم٤مل رؾمقل اهلل (٠7٠8)

  .شق ردُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝم» وذم رواي٦م عمًٚمؿ:

 .ػم ُمٕمتّد سمف: )اًمّرّد هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمردود, وُمٕمٜم٤مه: ومٝمق سم٤مـمؾ همىم٤مل اًمٜمقوي
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وهذا احلدي٨م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم, وهق ُمـ ضمقاُمع 

 وم٢مٟمف سيح ذم رّد يمؾ اًمٌدع واعمخؽمقم٤مت. يمٚمٛمف

سمٕمض اًمٗم٤مقمٚملم ذم سمدقم٦م ؾمٌؼ زي٤مدة وهل أٟمف ىمد يٕم٤مٟمد وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

وم٢مذا اطمت٩م قمٚمٞمف سم٤مًمرواي٦م إومم ي٘مقل أٟم٤م ُم٤م أطمدصم٧م ؿمٞمئ٤م, ومٞمحت٩م قمٚمٞمف  إًمٞمٝم٤م,

سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سمرد يمؾ اعمحدصم٤مت, ؾمقاء أطمدصمٝم٤م اًمٗم٤مقمؾ أو ؾمٌؼ 

ٗم٤ًمد, سم٢مطمداصمٝم٤م, وذم احلدي٨م دًمٞمؾ عمـ ي٘مقل ُمـ إصقًمٞملم أن اًمٜمٝمل ي٘متيض اًم

وُمـ ىم٤مل ٓ ي٘متيض اًمٗم٤ًمد ىم٤مل هذا ظمؼم واطمد وٓ يٙمٗمل ذم إصم٤ٌمت هذه اًم٘م٤مقمدة 

 اعمٝمٛم٦م, وهذا ضمقاب وم٤مؾمد.

وهذا احلدي٨م مم٤م يٜمٌٖمل طمٗمٔمف واؾمتٕمامًمف ذم إسمٓم٤مل اعمٜمٙمرات وإؿم٤مقم٦م 

 .(اهـآؾمتدٓل سمف

  ٜم٤م اٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤مس إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:وُمـ هذه أي٦م قمٚمٛم

ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وم٠مقم٤مهنؿ وووم٘مٝمؿ وؾمددهؿ وهؿ اًمذيـ أ :ؿسؿ أهؾ هدى

ًمٙمؾ ظمػم وريض ومٕمٚمٝمؿ وداومع قمٜمٝمؿ وطم٤مرب ُمـ طم٤مرهبؿ وهؿ أهؾ اإلؾمالم 

قمغم ه١مٓء سم٤مهلداي٦م  قم٤مُم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م ظم٤مص٦م, وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م ؾم٥ٌم إٟمٕم٤مم اهلل

 إًمٞمٝمام ىمٌؾ ودمٜمٞمٌٝمؿ ـمريؼ اًمٖمقاي٦م ًمقضمدٟم٤م ذًمؽ يتٚمخص ذم أُمريـ ىمد أؿمػم

  ومه٤م: اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ.

أضمؾ ٟمٕمٛم٦م ذم اإلؾمالم, إذ سمف يٕمرف اًمتقطمٞمد ُمـ اًمنمك واًمًٜم٦م  وم٤مًمٕمٚمؿ 

ُمـ اًمٌدقم٦م واًمٓم٤مقم٦م ُمـ اعمٕمّمٞم٦م, وهق اعمٗمت٤مح اًمذي يٗمتح سمف سم٤مب اإلؾمالم 
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مخس آي٤مت ُمـ  قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد اًمٕمٔمٞمؿ, وىمد قمٚمٛمٜم٤م أن أول ُم٤م أٟمزل اهلل

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ أول ؾمقرة اًمٕمٚمؼ طمثف ومٞمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ژ گ گ  ک ک ک ک ڑ     ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ی یی ىئ ىئ ىئ  ېئ ژ سمف وم٘م٤مل: , واُمتـ اهلل قمغم ٟمٌٞمف[5 – ٠اًمٕمٚمؼ: ]

 , وأُمره سم٤مٓؾمتزادة ُمٜمف, ىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠٠3اًمٜم٤ًمء: ] ژ  ىئ مئ حئ جئ ی

, وأظمؼم شمٕم٤ممم أن أهؾ ظمِمٞمتف طم٘م٤م [٠٠4ـمف: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ  شمٕم٤ممم:وقم٤ٌمدشمف صدىم٤م هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ, ىم٤مل اهلل

 يب ىب مب ژ , وأظمؼم أٟمف ؾم٥ٌم اًمرومٕم٦م ذم اًمداريـ:[28وم٤مـمر: ]ژ ۉ

, واعمٝمؿ أن أصح٤مسمف هلؿ [٠٠اعمج٤مدًم٦م: ]ژ  يت   ىت مت خت حت  جت

 ی      ی   ی ىئىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

٤مل اخلػم ًمٚمٕمٌد, ىم ويمٗمك سمف أٟمف قمالُم٦م إرادة اهلل ,[9اًمزُمر: ] ژ جئ ی

 .أظمرضم٤مه قمـ ُمٕم٤موي٦م شُمـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ»:رؾمقل اهلل

ذم يمت٤مسمف ُمـ ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف, وضب ًمف أؾمقأ إُمث٤مل,  ىمد ذم اهللو

 ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژ طمٞم٨م ؿمٌٝمف سم٤مًمٙمٚم٥م واحلامر, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ    ے ے ھ
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 ژ ژ ژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠76 – ٠75قمراف: إ]ژ  ﮽  ﮼   ﮻ ﮺

              ڱ ڳ        ڳ ڳ  ڳ گگ گ    گ              ک ک    ک ک ڑ ڑ

 , وذم طمدي٨م أٟمس[5اجلٛمٕم٦م: ] ژ  ڻ  ڻ   ڻ ڻ   ں ں ڱڱ ڱ

هؿ ومرِم٤مشم٘مرض ُم, قمغم أٟم٤مس ًمٞمٚم٦م أهي يب ُمررت»:ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٓء؟, ىم٤مل: ه١مٓء ظمٓم٤ٌمء ُمـ ه١م ـسمٛم٘م٤مريض ُمـ ٟم٤مر, وم٘مٚم٧م: ي٤م ضمؼميؾ, ُم

ًمٞمٕمذب ُمـ يدل قمغم اخلػم إٓ  أظمرضمف أسمق يٕمغم, وُم٤م يم٤من اهلل ,شأُمتؽ

 ًمت٘مّمػمه وخم٤مًمٗم٦م اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ.

صمؿ إين (: )٠58)" اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ"ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

ُمقصٞمؽ ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سم٢مظمالص اًمٜمٞم٦م ذم ـمٚمٌف, وإضمٝم٤مد اًمٜمٗمس قمغم اًمٕمٛمؾ 

اًمٕمٚمؿ ؿمجرة واًمٕمٛمؾ صمٛمرة, وًمٞمس يٕمد قم٤معم٤م ُمـ مل يٙمـ سمٕمٚمٛمف سمٛمقضمٌف, وم٢من 

قم٤مُمال, وىمٞمؾ: اًمٕمٚمؿ واًمد واًمٕمٛمؾ ُمقًمقد, واًمٕمٚمؿ ُمع اًمٕمٛمؾ, واًمرواي٦م ُمع 

اًمدراي٦م ومال شم٠مٟمس سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م دُم٧م ُمًتقطمِم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ, وٓ شم٠مٟمس سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤م 

 ( اهـ.يمٜم٧م ُم٘مٍما ذم اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ اَجع سمٞمٜمٝمام, وإن ىمؾ ٟمّمٞمٌؽ ُمٜمٝمام

إذا قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف يم٤من قمٛمٚمف ذًمؽ دقمقة ذم  اًمٕم٤ممل واًمداقمل إمم اهللوم٢من 

, سمٞمٜمام إذا يم٤من اًمداقمل ُمـ اعم٘مٍميـ ذم  هذا طمد ذاشمف, وحم٤ٌٌم اًمداقمل إمم اًمٜم٤مس

اجل٤مٟم٥م ومًٞمٙمقن طم٤مل اعمدقمق ًمق يم٤من ظمػما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف, ويمؿ ُمـ ضم٤مهؾ اشُمٌع 

 سم٥ًٌم قم٤ٌمدشمف ذم ضمٝمٚمف.
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قم٤ممل شمرك اًمٜم٤مس قمٚمٛمف ًمٗم٤ًمد وُم٤م رء أوٕمػ ُمـ وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: )

 (اهـ.ـمري٘متف, وضم٤مهؾ أظمذ اًمٜم٤مس سمجٝمٚمف ًمٜمٔمرهؿ إمم قم٤ٌمدشمف

قمغم ـمري٘م٦م ُمروٞم٦م إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ, يدل قمغم  وٓ وصؾ إمم اهلل

ي١مشمك »: ذًمؽ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمٜمد اًمِمٞمخلم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ومٞمدور هب٤م يمام يدور  سم٤مًمرضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومٞمٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر, ومتٜمدًمؼ أىمت٤مب سمٓمٜمف,

احلامر سم٤مًمرطمك, ومٞمجتٛمع إًمٞمف أهؾ اًمٜم٤مر, ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ومالن ُم٤م ًمؽ؟ أمل شمٙمـ شم٠مُمر 

سم٤معمٕمروف, وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر؟ ومٞم٘مقل: سمغم, ىمد يمٜم٧م آُمر سم٤معمٕمروف وٓ آشمٞمف, 

 .شوأهنك قمـ اعمٜمٙمر وآشمٞمف

ىم٤مقمدة: اًم٤ًمئر إمم اهلل (: )٠83)" ـمريؼ اهلجرشملم"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 واًمدار أظمرة, سمؾ يمؾ ؾم٤مئر إمم ُم٘مّمد, ٓ يتؿ ؾمػمه وٓ يّمؾ إمم شمٕم٤ممم

ُم٘مّمقده إٓ سم٘مقشملم: ىمقة قمٚمٛمٞم٦م, وىمقة قمٛمٚمٞم٦م, وم٤ٌمًم٘مقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م يٌٍم ُمٜم٤مزل 

اًمٓمريؼ, وُمقاوع اًمًٚمقك ومٞم٘مّمده٤م ؾم٤مئرا ومٞمٝم٤م, وجيتٜم٥م أؾم٤ٌمب اهلالك 

ٛمٞم٦م ًمٕمٚموُمقاوع اًمٕمٓم٥م وـمرق اعمٝم٤مًمؽ اعمٜمحروم٦م قمـ اًمٓمريؼ اعمقصؾ. وم٘مقشمف ا

ٝمق يٌٍم ًمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ؿمديدة اًمٔمٚمٛم٦م, وم يمٜمقر قمٔمٞمؿ سمٞمده يٛمِمك سمف ذم

ُمثٚمف ُمـ اًمقه٤مد واعمت٤مًمػ ويٕمثر سمف ُمـ  اًمٔمٚمٛم٦م ذم ذم سمذًمؽ اًمٜمقر ُم٤م ي٘مع اعم٤مر

إطمج٤مر واًمِمقك وهمػمه, ويٌٍم سمذًمؽ اًمٜمقر أيْم٤م أقمالم اًمٓمريؼ وأدًمتٝم٤م 

إُمريـ: أقمالم اًمٓمريؼ,  اعمٜمّمقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومال يْمؾ قمٜمٝم٤م, ومٞمٙمِمػ ًمف اًمٜمقر قمـ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             385 
 

وسم٤مًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م يًػم طم٘مٞم٘م٦م, سمؾ اًمًػم هق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م, وم٢من , وُمٕمٓمٌٝم٤م

 اهـ. (اًمًػم هق قمٛمؾ اعم٤ًمومر

وٓ ومالح وٓ ٟمج٤مح ٕي إٟم٤ًمن قم٤معم٤م أو داقمٞم٤م إٓ سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ 

 ٻ ٻ ٱ ژ اًمّم٤مًمح, واإليامن يمام شم٘مدم يٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[3 – ٠اًمٕمٍم: ] ژ  ٺ   ٺ

أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف أن يمؾ أطمد ظم٤مه (: )٠/6) "اعمدارج"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

إٓ ُمـ يمٛمؾ ىمقشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مإليامن, وىمقشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, ويمٛمؾ همػمه 

سم٤مًمتقصٞم٦م سم٤محلؼ واًمّمؼم قمٚمٞمف, وم٤محلؼ هق اإليامن واًمٕمٛمؾ, وٓ يتامن إٓ سم٤مًمّمؼم 

 (اهـ.ٚمٞمٝمام, واًمتقايص هبامقم

: سمؾ وأىمًؿ أن اًمٗمالح ي٘مع عمـ زيمك ٟمٗمًف, واًمتزيمٞم٦م  وىمد أظمؼم اهلل

 وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ أومٚمح دٟمٞم٤م وأظمرى, ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمٕمٛمؾ, إٟمام شمٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ

 ٺ ٺ ٺ     ڀ ڀ  ڀ ڀ    پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  [.9 – ٠اًمِمٛمس: ] ژ ڄ ڄ ڄ ڦ

ويمام ٓ : )(٠59) "اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ"ذم  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

شمٜمٗمع إُمقال إٓ سم٢مٟمٗم٤مىمٝم٤م, يمذًمؽ ٓ شمٜمٗمع اًمٕمٚمقم إٓ عمـ قمٛمؾ هب٤م, وراقمك 
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واضم٤ٌمهت٤م ومٚمٞمٜمٔمر اُمرؤ ًمٜمٗمًف, وًمٞمٖمتٜمؿ وىمتف, وم٢من اًمثقاء ىمٚمٞمؾ واًمرطمٞمؾ ىمري٥م, 

د سمّمػم, واهلل شمٕم٤ممم واًمٓمريؼ خمقف, وآهمؽمار هم٤مًم٥م, واخلٓمر قمٔمٞمؿ, واًمٜم٤مىم

 ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژسم٤معمرص٤مد, وإًمٞمف اعمرضمع واعمٕم٤مد 

 ( اهـ.[ 8 - 7اًمزًمزًم٦م: ] ژ  گ  گ گ ک ک ک ک

ص٤مطمٌف سم٤مًمٞمٝمقد,  وًمق مل يٙمـ ُمـ ُم٤ًموئ قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ أٟمف ؿمٌف

قم٤ٌمدٟم٤م  ُمـ ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد, وُمـ ومًد ُمـيمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: 

 .اًمٜمّم٤مرى ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ

وًمٙمـ شم٤مرك اًمٕمٛمؾ (: )٠/٠٠) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

سم٤محلؼ سمٕمد ُمٕمرومتف سمف أومم سمقصػ اًمٖمْم٥م وأطمؼ سمف, وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٞمٝمقد أطمؼ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ژسمف, وهق ُمتٖمٚمظ ذم طم٘مٝمؿ, يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم طم٘مٝمؿ 

 ڍ  ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ

  چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ  ڄ ژ :٤ممموىم٤مل شمٕم ,[9١اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڌ ڌ ڍ

  ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ

واجل٤مهؾ سم٤محلؼ أطمؼ سم٤مؾمؿ  ,[6١اعم٤مئدة: ] ژ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ٻ ٻ ٱ ژ :اًمْمالل, وُمـ هٜم٤م وصٗم٧م اًمٜمّم٤مرى سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ

 اهـ. ([ 77اعم٤مئدة: ] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ
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يمام  أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف احلج٦م, ومام قمذره أُم٤مم اهللواًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ىمد 

, طمج٦م ًمؽ إذا قمٛمٚم٧م سمف, وطمج٦م شواًم٘مرآن طمج٦م ًمؽ أو قمٚمٞمؽ» ذم احلدي٨م:

  .ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ُمـ أوائؾ اعمٕمذسملمقمٚمٞمؽ إن هجرشمف ومل شمٕمٛمؾ سمف, واًمذي 

 ويمام ىمٞمؾ:  

 وظامل بعؾؿف مل يعؿؾـ                 معذب ؿبؾ ظباد افقثـ

أول ُم٤م ُي٘م٣م » اًم٘مقل سمحدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ: واؾمُتِدل قمغم هذا

أول ُمـ شمًٕمر هبؿ اًمٜم٤مر يقم », وذم ًمٗمظ اًمٜم٤ًمئل شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم اًمٕم٤ٌمد صمالصم٦م

ومٕمرومف  , وىمرأ اًم٘مرآن وم٠ميت سمفاًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦م, وذيمر ُمٜمٝمؿ: ورضمؾ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمف

رأت ومٞمؽ ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م, ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمتف, وىم

اًم٘مرآن, ىم٤مل: يمذسم٧م, وًمٙمٜمؽ شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘م٤مل قم٤ممل, وىمرأت اًم٘مرآن ًمٞم٘م٤مل 

ىم٤مرئ, وم٘مد ىمٞمؾ, صمؿ أُمر سمف, ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر, ورضمؾ وؾمع 

اهلل قمٚمٞمف وأقمٓم٤مه ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل يمٚمف, وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف, ومٕمرومٝم٤م, وم٘م٤مل: ُم٤م 

ومل أومٝمؿ  ٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ:ىم شقمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ُم٤م شمريم٧م ُمـ ؾمٌٞمؾ حت٥م

أن يٜمٗمؼ ومٞمٝم٤م إٓ أٟمٗم٘م٧م ومٞمٝم٤م ًمؽ, ىم٤مل: يمذسم٧م وًمٙمـ ًمٞم٘م٤مل إٟمف »حت٥م يمام أردت 

 .ش, ومًح٥م قمغم وضمٝمف, وم٠مًم٘مل ذم اًمٜم٤مرضمقاد, وم٘مد ىمٞمؾ, صمؿ أُمر سمف

وىمد قمٚمؿ اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب 

  ري٤مدة, وُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم.اًمًٞم٤مدة واًم
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: ي٘مقل ذم (٠2٠7رىمؿ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ"ومٝم٤مك سمٙمر سمـ مح٤مد يمام ذم 

 إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين:

 كقدي ظظقام يف افسامء مسقدا           وإذا امرؤ ظؿؾت يداه بعؾؿف

وروي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىمقًمف: إن اًمٜم٤مس أطمًٜمقا اًم٘مقل يمٚمٝمؿ, 

ومذًمؽ اًمذي أص٤مب طمٔمف, وُمـ أظمٓم٠م ىمقًمف ومٕمٚمف, وم٢مٟمام ومٛمـ واومؼ ىمقًمف ومٕمٚمف 

 (.٠233) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  ,يقسمخ ٟمٗمًف

وىمد شم٘مدم أن اًمدقمقة سم٤مًمٕمٛمؾ أسمٚمغ ُمـ اًمدقمقة سم٤مًم٘مقل, ىم٤مل اعم٠مُمقن: ٟمحـ 

 إمم أن ٟمققمظ سم٤مٕقمامل أطمقج ُمٜم٤م إمم أن ٟمققمظ سم٤مٕىمقال.

قن شم٘مقى اًمٕمٌد سم٘مدر قمٚمٛمف, , وإٟمام شمٙمژ  ۆ ۆ ژوىمد شم٘مدم 

, ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ٓ شإين أشم٘م٤ميمؿ هلل» يمام ذم احلدي٨م: ومٙمٚمام زاد قمٚمٛمف زاد شم٘مقاه,

شمٙمقن شم٘مٞم٤م طمتك شمٙمقن قم٤معم٤م, وٓ شمٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ َجٞمال طمتك شمٙمقن سمف قم٤مُمال, 

(, وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ٠7-٠6)" اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

(: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف يم٤من يتٛمثؾ سم٘مقل اًمِم٤مقمر ٠242) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ"

 ؾم٤مئؼ اًمؼمسمري:

 إذا افعؾؿ مل تعؿؾ بف ـان حجة               ظؾقؽ ومل تعذر بام أكت جاهؾف

      ؾنن ــت ؿد أتقت ظؾام ؾنكؿـا                 يصدق ؿقل ادرء ما هق ؾاظؾف

 : (: وأٟمِمد اًمري٤مر٠244وىم٤مل أيْم٤م رىمؿ )

 ويؽػ ظـ زيغ اهلقى بلديب                روى أدبا ؾؾؿ يعؿؾ بفما مـ 
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 مـ صافح ؾقؽقن ؽر معقب                امالـــحتك يؽقن بام تعؾؿ ظ

 بــــأظامفف أظامل ؽر مصق                 املــــوفؼؾام جتدي إصابة ظ

رأي٧م أيمثر اًمٕمٚمامء (: )385) "صٞمد اخل٤مـمر"ذم  ىم٤مل اسمـ اجلقزي

  (.ٚملم سمّمقرة اًمٕمٚمؿ دون ومٝمؿ طم٘مٞم٘متف وُم٘مّمقدهُمِمتٖم

وًمٞمس اًمٕمٚمؿ صقر إًمٗم٤مظ: إٟمام اعم٘مّمقد ومٝمؿ اعمراد ُمٜمف, وذاك وىم٤مل: )

 يقرث اخلِمٞم٦م واخلقف, ويري اعمٜم٦م ًمٚمٛمٜمٕمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ, وىمقة احلج٦م ًمف قمغم اعمتٕمٚمؿ.

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ,شمٗمٝمٛمٜم٤م اعم٘مّمقد, وشمٕمرومٜم٤م اعمٕمٌقدي٘مٔم٦م  ٟم٠ًمل اهلل 

تًٛمقن سم٤مًمٕمٚمامء, ٓ يٜمٝم٤مهؿ ُم٤م حيٛمٚمقن, ويٕمٚمٛمقن وٓ يٕمٛمٚمقن, ؾمٌٞمؾ رقم٤مع ي

ويتٙمؼمون قمغم اًمٜم٤مس سمام ٓ يٕمٛمٚمقن, وي٠مظمذون قمرض إدٟمك, وىمد هنقا قمام 

ي٠مظمذون, همٚمٌتٝمؿ ـم٤ٌمقمٝمؿ, وُم٤م راوتٝمؿ قمٚمقُمٝمؿ اًمتل يدرؾمقن, ومٝمؿ أظمس 

ًٓ ُمـ اًمٕمقام اًمذيـ جيٝمٚمقن,   ٹ    ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژطم٤م

  اهـ.([7روم: اًم] ژ ٹ       ٹ

قم٤مُمال سمٕمٚمٛمف اٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمٛمقاقمٔمف  ويمٚمام يم٤من اًمداقمل إمم اهلل

 واًمٕمٙمس.

إن اًمٕم٤ممل إذا مل يٕمٛمؾ زاًم٧م ُمققمٔمتف ُمـ اًم٘مٚمقب يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: 

 يزل اًم٘مٓمر قمـ اًمّمٗم٤مء.

ظمرج اًمٙمالم ُمـ اًم٘مٚم٥م ي٘مرع اًم٘مٚم٥م, إذا وىم٤مل زي٤مد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من: 

 ؾمٗم٤مطم٤م. ويمالم اًمٚم٤ًمن يٛمر قمغم اًم٘مٚم٥م
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واًمداقمل اًمذي مل يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف يزهد اًمٜم٤مس ذم دقمقشمف, ورطمؿ اهلل اسمـ 

قمٚمامء اًمًقء ضمٚمًقا قمغم سم٤مب اجلٜم٦م (: )249) "اًمٗمقائد"اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل ذم 

يدقمقن إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٠مىمقاهلؿ ويدقمقهنؿ إمم اًمٜم٤مر سم٠مومٕم٤مهلؿ ومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقاهلؿ 

٤من ُم٤م دقمقا إًمٞمف طم٘م٤م يم٤مٟمقا ًمٚمٜم٤مس هٚمٛمقا ىم٤مًم٧م أومٕم٤مهلؿ ٓ شمًٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ ومٚمق يم

  اهـ.(أول اعمًتجٞمٌلم ًمف ومٝمؿ ذم اًمّمقرة أدٓء وذم احل٘مٞم٘م٦م ىمٓم٤مع اًمٓمرق

يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد    وىمد سملم هذه إوص٤مف رؾمقل اهلل

ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل:  ,شدقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أـم٤مقمٝمؿ ىمذومقه ومٞمٝم٤م» اًمِمٞمخلم:

 .شن سم٠مًمًٜمتٜم٤مىمقم ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمق»صٗمٝمؿ ًمٜم٤م, ىم٤مل: 

وُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمٍمة اًمدقمقة احل٘م٦م, قمٚمٞمف 

 اًمٕمٚمامء ؾم٤مسم٘م٤م وٓطم٘م٤م يمام شم٘مدُم٧م اًمٜم٘مقٓت. 

(: ٠/446) "ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذ ي٘مقل  ذم 

 )اًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م قمغم قمدم آٟمتٗم٤مع سمٙمالم ُمـ ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف وٓ يٜمتٗمع سمف(اهـ.

, ل قم٤ممل ٓ يٕمٛمؾ وٓ قم٤مُمؾ ٓ يٕمٚمؿٓ يرولم اًمٜم٤مس ىمقهري: وىم٤مل اًمز

 (. ٠4) "اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ"أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: إذا أردت أن ي٘مٌؾ ُمٜمؽ (: )٠/447وىم٤مل أيْم٤م )

إُمر واًمٜمٝمل وم٢مذا أُمرت سمٌمء ومٙمـ أول اًمٗم٤مقمٚملم ًمف, اعم١ممتريـ سمف, وإذا هنٞم٧م 

 ( اهـ.فقمٜم قمـ رء, ومٙمـ أول اعمٜمتٝملم
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 ىم٤مل: ويدل قمغم يمؾ ُم٤م شم٘مدم  طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من قمٜمد ُمًٚمؿ

ي١مشمك سم٤مًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأهٚمف اًمذيـ يم٤مٟمقا », ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

صمالصم٦م  , وضب هلام رؾمقل اهلل ش يٕمٛمٚمقن سمف شم٘مدُمف ؾمقرة اًمٌ٘مرة, وآل قمٛمران

ن سمٞمٜمٝمام ذق, أو يم٠مهنام همامُمت٤من, أو فمٚمت٤من ؾمقداوا»أُمث٤مل ُم٤م ٟمًٞمتٝمـ سمٕمد, ىم٤مل: 

, واهلل اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف شيم٠مهنام طمزىم٤من ُمـ ـمػم صقاف, حت٤مضم٤من قمـ ص٤مطمٌٝمام

     اًمتٙمالن, وهق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

وهؿ اًمٞمٝمقد قمغم اإلـمالق ويدظمؾ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ:  وافؼسؿ افثاين:

 ومٞمٝمؿ يمؾ ُمـ قمرف احلؼ وظم٤مًمٗمف قمٛمدا وىمّمدا ومٝمق ُمٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل

قمٚمٞمف اٟمت٘مؿ ُمٜمف, ورسمام يم٤من ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة, ىم٤مل قمٚمٞمف, وُمـ همْم٥م اهلل 

اًمزظمرف: ] ژ ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ژ شمٕم٤ممم:

وأقمٔمؿ ُم٤ًٌٌمت همْم٥م اًمرب شمٕم٤ممم )اًمنمك سم٤مهلل(, وم٢مٟمف اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ  ,[55

 ک  ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژ اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڇ ڇ ژ ,[٠٠6اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک   ک

 ڦژ ,[72اعم٤مئدة: ] ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ

اًمٌدقم٦م وخم٤مًمٗم٦م  , وُمـ ُمٖمْم٤ٌمت اهلل[٠3ًم٘مامن: ]ژ ڄ ڄ ڄ   ڄ

 گ گ  ک ک ک   ک ڑ ژ , ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:هدي رؾمقل اهلل

  ڳژ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[63اًمٜمقر: ] ژ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             392 
 

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

, [6اًمٗمتح: ] ژ ے ے ھ ھھ   ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ڻۀ

 ڳ  گ گ گ ژ وُمٜمٝم٤م ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

, وُمٜمٝم٤م ُمقآة اًمٙمٗم٤مر واًمًٕمل اٟمنماح صدورهؿ [93اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڻ ڻ

 ک     ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ سم٤مًمٙمٗمر وهمػمه ُمـ اًمٕمٔم٤مئؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٕقمراض, , وُمٜمٝم٤م اًمٙمذب ٓؾمٞمام ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤م[٠١6اًمٜمحؾ: ] ژ ک ک ک

وُمٜمٝم٤م , [9اًمٜمقر: ] ژ  حئ جئ ی         ی    ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :اجلدال سم٤مًم٤ٌمـمؾ ىم٤مل اهلل

اًمِمقرى: ] ژ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 ک ک  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ , وُمٜمٝم٤م اًمٓمٖمٞم٤من, ىم٤مل شمٕم٤ممم:[٠6

شمدُمػم , وُم٤م شمرى ُمـ أؾم٤ٌمب زوال إُمؿ و[8٠ـمف: ] ژ گ گ گ ک ک

قمغم ُمـ أقمرض قمـ ـم٤مقمتف   اًمِمٕمقب وشمٖمػم إطمقال إٓ ًمٖمْم٥م اهلل

وطم٤مرسمف سم٤مًمنمك واًمتٜمديد وهمػم ذًمؽ, وىمد أهمرق  وشمقطمٞمده واشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

اهلل ىمقم ٟمقح سم٤مًمٓمقوم٤من, وأهٚمؽ ىمقم قم٤مد سم٤مًمريح اًمٕم٤مشمٞم٦م, وىمقم صمٛمقد سم٤مًمّمٞمح٦م, 

اق ذم اًمٞمؿ, وىمقم ًمقط سم٤مخلًػ, وىمقم ُمديـ سم٤مًمٔمٚم٦م, وىمقم ومرقمقن سم٤مإلهمر
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وىمريش سم٤مًم٘متؾ يقم سمدر عم٤م همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ: سم٥ًٌم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌٖمل 

 واًمٙمؼم واًمنمك, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

       ٻ ٱژ وُمـ ذًمؽ ُم٤م دُمر اهلل سمف قمغم ىمقم ؾم٠ٌم عم٤م أقمروقا, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ     ڀ  ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ  ٻ

 ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

طم٤مل اًمٕمٌد إمم اخلػم  , وٓ يٖمػم اهلل[٠7 – ٠5ؾم٠ٌم: ] ژ  ڍ  ڍ ڇ ڇ

ژ  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲     ۓ ۓ ے  ے ھ   ھژ طمتك يٖمػم ُم٤م سمٜمٗمًف, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[٠٠اًمرقمد: ]

, وهؿ قمٜمد اإلـمالق اًمٜمّم٤مرى, ويدظمؾ ومٞمٝمؿ اًمْم٤مًمقن وافؼسؿ افثافث:

اًم٥ًٌم يرشمٙم٥م اًمٌدع واعمحدصم٤مت, وُمـ  يمؾ ُمـ شمرك اًمٕمٚمؿ وزهد ومٞمف, وهلذا

 -زقمٛمقا–ُواّلل هذه إُم٦م اخلقارج اًمذيـ ي٠مظمذون فم٤مهرا ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

سمٕمٞمدا قمـ اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح, وي٘مع ُمٜمٝمؿ ُم٤م ي٘مع ُمـ اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ذم اعمًٚمٛملم, 

وهٙمذا اًم٘مقل ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م, دمد اًمٜم٤مس صمالصم٦م أصٜم٤مف: أصح٤مب همٚمق, وضمٗم٤مء, 

زم اهلدى شمٗمٚمح أهي٤م اعمًٚمؿ وًمـ دمده إٓ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهًدى ُمًت٘مٞمؿ, وم٤مًم

 اًمّمحٞمح٦م, سمٕمٞمدا قمـ إىمٞم٦ًم اًمٗم٤مؾمدة وأراء اًمٙم٤مؾمدة وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
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واًمٜم٤مس ذم هذه إىم٤ًمم سملم ُمًت٘مؾ وُمًتٙمثر, ومٕمغم اعمًٚمؿ أن يٌذل 

ذم اًمداريـ, ومٙمٚمام زاد قمٚمٛمف وقمٛمٚمف ىمّم٤مرى ضمٝمده ذم أن يٙمقن ُمـ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ 

: يم٤من إمم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ أىمرب, ويمٚمام زاد ضمٝمٚمف وإقمراوف: يم٤من إمم اًمْمالل سمف

 أىمرب, ويمٚمام قمٚمؿ وأقمرض قمـ اًمٕمٛمؾ: يم٤من إمم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ أىمرب.

ُمِم٤مهب٦م اًمٙمٗم٤مر ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم ُمٕمت٘مداهتؿ أو أومٕم٤مهلؿ,  حتريؿوذم أي٦م 

 ڄ  ڦ ڦ ڦ ژ ومٛمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ, وذًمؽ ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف:

وم٢من اًمتِمٌف سمٛمـ همْم٥م اهلل قمٚمٞمف واًمْم٤مًملم يٙمقن ُمـ أؾم٤ٌمب , ژ ڄ

 ۈئژ طمّمقل اًمْمالل ًمٚمٕمٌد واًمٖمْم٥م قمٚمٞمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم, وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:

         جئ یی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

, ومٚمٞمحذر اًمٕمٌد قمغم ٟمٗمًف ٓؾمٞمام [32 – 3٠اًمروم: ] ژ  جب يئ ىئ مئ حئ

ٕم٤مل واعمٕمت٘مدات إٓ ُمـ رطمؿ ذم زُمٜمٜم٤م هذا, إذ ىمد فمٝمر اًمتِمٌف هبؿ سم٤مٕىمقال وإوم

 اهلل شمٕم٤ممم.

اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم 

وُمع أن اهلل ىمد طمذرٟم٤م ؾمٌٞمٚمٝمؿ, وم٘مْم٤مؤه ٟم٤مومذ سمام أظمؼم سمف رؾمقًمف, مم٤م : )"اجلحٞمؿ

ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف, طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمام ظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  

سم٤مًم٘مذة  ىمٌٚمٙمؿ طمذو اًم٘مذة ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من» :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  
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ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, اًمٞمٝمقد  ش,طمتك ًمق دظمٚمقا ضمحر و٥م ًمدظمٚمتٛمقه

 ش.ومٛمـ»واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: 

  :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة 

 ش,ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك شم٠مظمذ أُمتل ُم٠مظمذ اًم٘مرون, ؿمؼما سمِمؼم, وذراقم٤م سمذراع »

 . شأوًمئؽ؟ وَُمـ اًمٜم٤مس إٓ»رؾمقل اهلل, يمٗم٤مرس واًمروم؟ ىم٤مل:  وم٘مٞمؾ: ي٤م

وم٠مظمؼم أٟمف ؾمٞمٙمقن ذم أُمتف ُمْم٤مه٤مة ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, وهؿ أهؾ 

 اًمٙمت٤مب, وُمْم٤مه٤مة ًمٗم٤مرس واًمروم, وهؿ إقم٤مضمؿ.

يٜمٝمك قمـ اًمتِمٌف هب١مٓء وه١مٓء, وًمٞمس هذا إظم٤ٌمرا قمـ  وىمد يم٤من 

فم٤مهرة قمغم احلؼ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتف ٓ »َجٞمع إُم٦م, سمؾ ىمد شمقاشمر قمٜمف: أٟمف ىم٤مل 

 . شطمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

 وأن اهلل ٓ يزال هلل ٓ جيٛمع هذه إُم٦م قمغم والًم٦مأن ا: »وأظمؼم 

 ش.يٖمرس ذم هذا اًمديـ همرؾم٤م يًتٕمٛمٚمٝمؿ ومٞمف سمٓم٤مقمتف

ومٕمٚمؿ سمخؼمه اًمّمدق أٟمف ذم أُمتف ىمقم ُمتٛمًٙمقن هبديف, اًمذي هق ديـ 

ُمـ ؿمٕم٥م اًمٞمٝمقد, أو إمم ؿمٕم٦ٌم ُمـ  اإلؾمالم حمْم٤م, وىمقم ُمٜمحرومقن إمم ؿمٕم٦ٌم

ؿمٕم٥م اًمٜمّم٤مرى, وإن يم٤من اًمرضمؾ ٓ يٙمٗمر سمٙمؾ اٟمحراف, سمؾ وىمد ٓ يٗمًؼ 

أيْم٤م, سمؾ ىمد يٙمقن آٟمحراف يمٗمرا, وىمد يٙمقن ومً٘م٤م, وىمد يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م وىمد 

  يٙمقن ظمٓم٠م.
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وهذا آٟمحراف أُمر شمت٘م٤مو٤مه اًمٓم٤ٌمع ويزيٜمف اًمِمٞمٓم٤من, ومٚمذًمؽ أُمر اًمٕمٌد 

ٓ هيقدي٦م ومٞمٝم٤م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م ف سم٤مهلداي٦م إمم آؾمت٘م٤مُم٦م اًمتل سمدوام دقم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟم

 اهـ.(أصال

وىمد شمٜمققم٧م ُمِم٤مهب٦م اًمٙمٗم٤مر, ومت٤مسمٕمٝمؿ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمٖمٚمق: ومٖمٚمق ذم 

ىمٌقر ُمـ يًٛمقهنؿ سم٤مٕوًمٞم٤مء طمتك سومقا هل٤م اًمٕم٤ٌمدات, وسمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤ٌمب 

ُمٜملم, أن أم قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مشمِمٌٝم٤م سم٤مًمٜمّم٤مرى وُمـ إًمٞمٝمؿ, ومٗمل اًمّمحٞمحلم 

 طمٌٞم٦ٌم, وأم ؾمٚمٛم٦م ذيمرشم٤م يمٜمٞم٦ًم رأيٜمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م ومٞمٝم٤م شمّم٤موير, ومذيمرشم٤م ًمٚمٜمٌل 

إن أوًمئؽ إذا يم٤من ومٞمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ومامت, سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجدا, »وم٘م٤مل: 

  .شوصقروا ومٞمف شمٚمؽ اًمّمقر, وم٠موًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ذًمؽ, وذم طمدي٨م صم٤مسم٧م وؿم٤مهبقهؿ ذم أقمٞم٤مدهؿ: وم٠مطمدصمقا اعمقاًمد وهمػم

, هنٞم٤م قمـ اًمتِمٌف هبؿ ذم ذًمؽ, شهؾ يم٤من ومٞمٝم٤م قمٞمد ُمـ أقمٞم٤مدهؿ» سمـ اًمْمح٤مك:

قمـ قمٌد اهلل سمـ  قمٜمد ُمًٚمؿ: وؿم٤مهبقهؿ ذم ُمالسمًٝمؿ وصح قمـ رؾمقل اهلل

ش أأُمؽ أُمرشمؽ هبذا؟»قمكم صمقسملم ُمٕمّمٗمريـ, وم٘م٤مل:  قمٛمرو, ىم٤مل: رأى اًمٜمٌل 

  .شسمؾ أطمرىمٝمام»ىمٚم٧م: أهمًٚمٝمام, ىم٤مل: 

 "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ" هبقهؿ ذم ًمٖمتٝمؿ, ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذموؿم٤م

٘مدر قمغم شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م أن وهلذا ٟم٘مقل: يٜمٌٖمل ًمٙمؾ أطمد ي: )ٟم٘مال قمـ اًمِم٤مومٕمل

: ٕٟمف اًمٚم٤ًمن إومم سم٠من يٙمقن ُمرهمقسم٤م ومٞمف ُمـ همػم أن حيرم قمغم أطمد أن يتٕمٚمٛمٝم٤م

ًٛمل سمٖمػمه٤م, وأن وم٘مد يمره اًمِم٤مومٕمل عمـ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م, أن ي, يٜمٓمؼ سم٠مقمجٛمٞم٦م
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يتٙمٚمؿ هب٤م ظم٤مًمٓم٤م هل٤م سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م, وهذا اًمذي ىم٤مًمف إئٛم٦م ُم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 . (ٕملمواًمت٤مسم

وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ؿم٤مهبقهؿ ومٞمف إظمذ سم٤مًمديٛمقىمراـمٞم٦م: اًمتل هل طمٙمؿ 

ُمـ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن, ومٝمل دقمقى  اًمِمٕم٥م ٟمٗمًف سمٜمٗمًف, وومٞمٝم٤م إزاطم٦م ًمديـ اهلل

واعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر, وإسمرار واًمٗمج٤مر, وومٞمٝم٤م إمم اعم٤ًمواة سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء, 

ء, قمغم ُم٤م سمٞمٜمتف ذم وشم٘مديؿ طمٙمؿ اًمِمٕم٥م, وومٞمف يمؾ سمال إزاطم٦م حلٙمؿ اهلل

 ."دًم٦م اًمروٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمديٛمقىمراـمٞم٦مإ"يمت٤ميب: 

وُمٜمف اًمتحزسم٤مت اًمتل ومرىم٧م إُم٦م إمم ـمرق ؿمتك, ٓ جيتٛمٕمقن قمغم ىمقل, 

    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ واًم٥ًٌم أهنؿ شمريمقا ذع اهلل اًمذي

  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ ژ وأظمذوا سمزسم٤مًم٦م أومٙم٤مر إُمؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ژ ڻ ں ں

 , واحلٛمد هلل.[82اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ
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 اخلامتة           

وهبذا أيمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م مم٤م أردت شمًٓمػمه هٜم٤م, وإٓ وم٤مًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م يٓمقل 

  ًمٚمجٛمؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمديـ. ُمـ َجٕمٝم٤معم٤م شم٘مدم 

اؿمتٛمٚم٧م هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وهل ؾمٌع آي٤مت, : )ىم٤مل اسمـ يمثػم

, ٜمك اعمًتٚمزُم٦م ًمّمٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤مقمغم محد اهلل ومتجٞمده واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف, سمذيمر أؾمامئف احلً

وقمغم ذيمر اعمٕم٤مد وهق يقم اًمديـ, وقمغم إرؿم٤مده قمٌٞمده إمم ؾم١ماًمف واًمتيع إًمٞمف, 

ؿ, وإمم إظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف وشمقطمٞمده سم٤مًٕمقهٞم٦م شم٤ٌمرك واًمتؼمؤ ُمـ طمقهلؿ وىمقهت

وشمٕم٤ممم, وشمٜمزهيف أن يٙمقن ًمف ذيؽ أو ٟمٔمػم أو مم٤مصمؾ, وإمم ؾم١ماهلؿ إي٤مه اهلداي٦م 

إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, وهق اًمديـ اًم٘مقيؿ, وشمثٌٞمتٝمؿ قمٚمٞمف طمتك يٗميض هبؿ ذًمؽ 

ذم ضمقار إمم ضمقاز اًمٍماط احلز يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, اعمٗميض هبؿ إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ 

 اًمٜمٌٞملم, واًمّمدي٘ملم, واًمِمٝمداء, واًمّم٤محللم.

واؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمؽمهمٞم٥م ذم إقمامل اًمّم٤محل٦م, ًمٞمٙمقٟمقا ُمع أهٚمٝم٤م يقم 

اًم٘مٞم٤مُم٦م, واًمتحذير ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًم٤ٌمـمؾ: ًمئال حينموا ُمع ؾم٤مًمٙمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, 

وهؿ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًمقن. وُم٤م أطمًـ ُم٤م ضم٤مء إؾمٜم٤مد اإلٟمٕم٤مم إًمٞمف ذم ىمقًمف 

وطمذف اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمٖمْم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ژ: شمٕم٤ممم

وإن يم٤من هق اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ژ  ڦ ڦ ڦژ

ويمذًمؽ إؾمٜم٤مد  ,[٠4اعمج٤مدًم٦م: أي٦م ] ژ ک ڑ ڑ  ژ ژ   ڈ  ڈ      ڎ   ڎ ژ
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 ڇ ژاًمْمالل إمم ُمـ ىم٤مم سمف, وإن يم٤من هق اًمذي أوٚمٝمؿ سم٘مدره, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ,[٠7اًمٙمٝمػ: ] ژ ژ ژ ڈ      ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 ,[٠86إقمراف: ] ژ ەئ  ەئ ائ ائ ىى ې  ې ې ې ۉ ژوىم٤مل: 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٜمٗمرد سم٤مهلداي٦م واإلوالل, 

ؿ اًمذيـ خيت٤مرون ٓ يمام شم٘مقًمف اًمٗمرىم٦م اًم٘مدري٦م وُمـ طمذا طمذوهؿ, ُمـ أن اًمٕم٤ٌمد ه

قمغم سمدقمتٝمؿ سمٛمتِم٤مسمف ُمـ اًم٘مرآن, ويؽميمقن ُم٤م يٙمقن  , وحيتجقنذًمؽ ويٗمٕمٚمقٟمف

ومٞمف سحي٤م ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ, وهذا طم٤مل أهؾ اًمْمالل واًمٖمل, وىمد ورد ذم احلدي٨م 

إذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف, وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمٛمك اهلل »اًمّمحٞمح: 

 ژ ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژيٕمٜمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ش,وم٤مطمذروهؿ

عمٌتدع ذم اًم٘مرآن طمج٦م صحٞمح٦م: ٕن اًم٘مرآن -سمحٛمد اهلل-ٞمس , ومٚم[7آل قمٛمران: ]

ضم٤مء ًمٞمٗمّمؾ احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ُمٗمرىم٤م سملم اهلدى واًمْمالل, وًمٞمس ومٞمف شمٜم٤مىمض وٓ 

 .(اهــ قمٜمد اهلل, شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمداظمتالف: ٕٟمف ُم

وهذه أي٦م دًم٧م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م قمغم إصم٤ٌمت اًمرؾمؾ: وم٢من اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ 

ؾمؾ, واعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ أصح٤مب اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هؿ واًمْم٤مًمقن هؿ اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمر

سم٤مًمرؾمؾ أطمد أريم٤من  اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء وُمـ ؾم٤مر قمغم ؾمػمهؿ يمام شم٘مدم, واإليامن

  اإليامن اًمًت٦م.
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وأُم٤م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن, : )"ذح اًمٓمح٤موي٦م"ذم  ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز

اهلل شمٕم٤ممم  ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سمٛمـ ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ُمـ رؾمٚمف, واإليامن سم٠من

أرؾمؾ رؾمال ؾمقاهؿ وأٟمٌٞم٤مء, ٓ يٕمٚمؿ أؾمامءهؿ وقمددهؿ إٓ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي 

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ؿ َجٚم٦م: ٕٟمف مل ي٠مت ذم قمددهؿ ٟمصأرؾمٚمٝمؿ. ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن هب

اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [,٠64

 .[78هم٤مومر: ]ژ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

اإليامن سم٠مهنؿ سمٚمٖمقا َجٞمع ُم٤م أرؾمٚمقا سمف, قمغم ُم٤م أُمرهؿ اهلل سمف,  وقمٚمٞمٜم٤م

ىم٤مل  ,أرؾمٚمقا إًمٞمف ضمٝمٚمف, وٓ حيؾ ظمالومفوأهنؿ سمٞمٜمقه سمٞم٤مٟم٤م ٓ يًع أطمدا ممـ 

 ڈ ڈ ڎ ژ ,[35اًمٜمحؾ: ] ژ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژشمٕم٤ممم: 

 ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ژ ,[82اًمٜمحؾ: ] ژ ڑ ڑ ژ  ژ

 ڃ ڃ    ڃ  ڃ ڄڄ ڄ ژ ,[54اًمٜمقر: ] ژ ڤ ڤ  ٹ

 .[٠2اًمتٖم٤مسمـ: ] ژ چ چ چ چ

وأُم٤م أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ وم٘مد ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ أىمقال أطمًٜمٝم٤م: ُم٤م ٟم٘مٚمف 

وهمػمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة: أهنؿ ٟمقح, وإسمراهٞمؿ, وُمقؾمك, وقمٞمًك  اًمٌٖمقي

وحمٛمد, صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ. ىم٤مل: وهؿ اعمذيمقرون ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ژ ڀ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژوذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  [,7إطمزاب: ]

                گ کگ ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 .[٠3اًمِمقرى: ] ژ  ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

٤مء سمف ُمـ اًمنمائع إَج٤مٓ , ومتّمدي٘مف واشم٤ٌمع ُم٤م ضموأُم٤م اإليامن سمٛمحٛمد 

 (اهـ.وشمٗمّمٞمال

 رؾمؾ اهلل وأٟمٌٞم٤مئف وشمدل يمذًمؽ سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م قمغم اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم

     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وهل يمثػمة, ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[25احلديد: ]ژ  ڀ ڀ پ پ

وأُم٤م اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم : )"ذح اًمٓمح٤موي٦م"ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

اعمرؾمٚملم, ومٜم١مُمـ سمام ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف, ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ 

ى ذًمؽ يمت٤ٌم أٟمزهل٤م قمغم أٟمٌٞم٤مئف, ٓ يٕمرف واًمزسمقر, وٟم١مُمـ سم٠من هلل شمٕم٤ممم ؾمق

 أؾمامءه٤م وقمدده٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم.

زائد قمغم وأُم٤م اإليامن سم٤مًم٘مرآن, وم٤مإلىمرار سمف, واشم٤ٌمع ُم٤م ومٞمف, وذًمؽ أُمر 

ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٠من اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم رؾمؾ اهلل أشمتٝمؿ  ,اإليامن سمٖمػمه ُمـ اًمٙمت٥م

 ٿ ٿ ٿ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ءوأهن٤م طمؼ وهدى وٟمقر وسمٞم٤من وؿمٗم٤م ُمـ قمٜمد اهلل,

 ٱ ژ, [٠36اًمٌ٘مرة: ] ژ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ژإمم ىمقًمف:  ژ ٹ ٹ  ٹ

 [,4-٠آل قمٛمران: ]ژ  ڤ ڤ ژإمم ىمقًمف:  ژ ڀ پ       پ  پ     پ   ٻ    ٻ ٻ ٻ
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   ڇ چڇ چ چ ژ, [285اًمٌ٘مرة: ] ژ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

إمم همػم ذًمؽ ُمـ  [,82اًمٜم٤ًمء: ] ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ

وذم ذًمؽ إصم٤ٌمت صٗم٦م , ٚمؿ هب٤م, وأهن٤م ٟمزًم٧م ُمـ قمٜمدهي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن اهلل شمٙمأ

  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,اًمٙمالم واًمٕمٚمق

 گ گ ک ک ک ژ, [2٠3اًمٌ٘مرة: ] ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

, [42 - 4٠ومّمٚم٧م: ] ژ ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڍ ژ, [6ؾم٠ٌم: ] ژ ۋ     ٴۇ ۈ ۈ     ۆ ۆ   ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ژ

 ژ  ک ک ڑ   ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ

 ې ژ [,44ومّمٚم٧م: ]ژ  ې ې ې ې ۉ ۉ ژ [,57يقٟمس: ]

 (اهـ.وأُمث٤مل ذًمؽ يمثػمة ذم اًم٘مرآن[, 8اًمتٖم٤مسمـ: ]ژ  ى    ى    ې ې  ې

ومتْمٛمٜم٧م اًمًقرة اًمٌٞم٤من واإلؿم٤مرة إمم أريم٤من اإليامن اًمًت٦م, وسم٤مهلل  

 اًمتقومٞمؼ واحلٛمد هلل.
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 غافؼقل يف: آم

يًتح٥م عمـ ىمرأ اًمٗم٤محت٦م أن ي٘مقل سمٕمده٤م: آُملم ُمثؾ: : )ىم٤مل اسمـ يمثػم 

سم٤مًم٘مٍم أيْم٤م ُمثؾ: يٛملم, وُمٕمٜم٤مه: اًمٚمٝمؿ  ,, وي٘م٤مل: أُملم[٠يس: ] ژ ڤ ڤ ژ

اؾمتج٥م, واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود, واًمؽمُمذي, قمـ 

 ژ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ژىمرأ:  وائؾ سمـ طمجر, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

شمف, وٕيب داود: رومع هب٤م صقشمف, وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا , ُمد هب٤م صقشآُملم»ل: وم٘م٤م

 وروي قمـ قمكم, واسمـ ُمًٕمقد وهمػمهؿ. ,طمدي٨م طمًـ

  ڦ ڦ ڦ ژإذا شمال   وقمـ أيب هريرة, ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل 

أسمق طمتك يًٛمع ُمـ يٚمٞمف ُمـ اًمّمػ إول, رواه ش آُملم»ىم٤مل:  ژ  ڄ ڄ

, واًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل: هذا إؾمٜم٤مد شاعمًجد هب٤م يرشم٩م»داود, واسمـ ُم٤مضمف, وزاد: 

 طمًـ.

وٟم٘مؾ  ,رواه أسمق داود ,: ي٤م رؾمقل اهلل, ٓ شمًٌ٘مٜمل سمآُملموقمـ سمالل أٟمف ىم٤مل

ُمثؾ:  ش,آُملم»قمـ احلًـ وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أهنام ؿمددا اعمٞمؿ ُمـ  أسمق ٟمٍم اًم٘مِمػمي

 [ .2اعم٤مئدة: ] ژ﮵    ﮴﮳    ﮲ ژ

اًمّمالة, ويت٠ميمد ذم ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ: ويًتح٥م ذًمؽ عمـ هق ظم٤مرج 

طمؼ اعمّمكم, وؾمقاء يم٤من ُمٜمٗمردا أو إُم٤مُم٤م أو ُم٠مُمقُم٤م, وذم َجٞمع إطمقال, عم٤م ضم٤مء 
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إذا أُمـ اإلُم٤مم »ىم٤مل:  , أن رؾمقل اهلل ذم اًمّمحٞمحلم, قمـ أيب هريرة, 

وعمًٚمؿ:  ش,وم٠مُمٜمقا, وم٢مٟمف ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمالئٙم٦م, همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

ذم اًمًامء:  طمديمؿ ذم اًمّمالة: آُملم, واعمالئٙم٦مإذا ىم٤مل أ»ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل 

 .  شآُملم, ومقاوم٘م٧م إطمدامه٤م إظمرى, همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

ضم٤مسم٦م, ىمٞمؾ: سمٛمٕمٜمك ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمالئٙم٦م ذم اًمزُم٤من, وىمٞمؾ: ذم اإل

إذا »وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ُمقؾمك ُمرومققم٤م:  ,وىمٞمؾ: ذم صٗم٦م اإلظمالص

وىم٤مل ضمقيؼم,  ش,جيٌٙمؿ اهلل ,, وم٘مقًمقا: آُملمژ ڄ ڄ ژ ىم٤مل, يٕمٜمل اإلُم٤مم:

قمـ اًمْمح٤مك, قمـ اسمـ قم٤ٌمس, ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م ُمٕمٜمك آُملم؟ ىم٤مل: 

 . شرب اومٕمؾ»

ُمٕمٜمك آُملم: يمذًمؽ ومٚمٞمٙمـ, وىم٤مل اًمؽمُمذي: ُمٕمٜم٤مه: ٓ )وىم٤مل اجلقهري: 

ـ ختٞم٥م رضم٤مءٟم٤م, وىم٤مل إيمثرون: ُمٕمٜم٤مه: اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م ًمٜم٤م, وطمٙمك اًم٘مرـمٌل قم

جم٤مهد وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وهالل سمـ يمٞم٤ًمن: أن آُملم اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم 

وىم٤مل  ,وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤م وٓ يّمح, ىم٤مًمف أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل

أصح٤مب ُم٤مًمؽ: ٓ ي١مُمـ اإلُم٤مم وي١مُمـ اعم٠مُمقم, عم٤م رواه ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٛمل, قمـ 

ىم٤مل, يٕمٜمل اإلُم٤مم: وإذا »ىم٤مل:  أيب ص٤مًمح, قمـ أيب هريرة: أن رؾمقل اهلل 

 احلدي٨م.  ش,, وم٘مقًمقا: آُملمژ ڄ ڄژ



    أم اًم٘مرآناعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًمًٌع اعمث٤مين  ومتح اًمٙمريؿ                             4١5 
 

, ژ ڄ ڄ ژوإذا ىمرأ: »سمحدي٨م أيب ُمقؾمك: -أيْم٤م-واؾمت٠مٟمًقا 

 .شآُملموم٘مقًمقا: 

اًمّمالة وأٟمف قمٚمٞمف  ش,إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا»وىمد ىمدُمٜم٤م ذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف: 

وىمد اظمتٚمػ  ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ژ ,واًمًالم يم٤من ي١مُمـ إذا ىمرأ

ت٠مُملم ًمٚمٛم٠مُمقم ذم اجلٝمري٦م, وطم٤مصؾ اخلالف أن اإلُم٤مم إن أصح٤مسمٜم٤م ذم اجلٝمر سم٤مًم

وم٤مجلديد أٟمف ٓ  ,ٟمز اًمت٠مُملم ضمٝمر اعم٠مُمقم سمف ىمقٓ واطمدا, وإن أُمـ اإلُم٤مم ضمٝمرا

 جيٝمر اعم٠مُمقم وهق ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م, ورواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ: ٕٟمف ذيمر ُمـ إذيم٤مر

٥م اإلُم٤مم أمحد واًم٘مديؿ أٟمف جيٝمر سمف, وهق ُمذه ,ومال جيٝمر سمف يم٤ًمئر أذيم٤مر اًمّمالة

 .شطمتك يرشم٩م اعمًجد»شم٘مدم:  ؾ, واًمرواي٦م إظمرى قمـ ُم٤مًمؽ, عم٤مسمـ طمٜمٌ

, ٕهنؿ ٤من اعمًجد صٖمػما مل جيٝمر اعم٠مُمقموًمٜم٤م ىمقل آظمر صم٤مًم٨م: إٟمف إن يم

يًٛمٕمقن ىمراءة اإلُم٤مم, وإن يم٤من يمٌػما ضمٝمر ًمٞمٌٚمغ اًمت٠مُملم ُمـ ذم أرضم٤مء اعمًجد, 

 واهلل أقمٚمؿ.

 , أن رؾمقل اهلل  , قمـ قم٤مئِم٦موىمد روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

قمغم رء يمام حيًدوٟم٤م قمغم اجلٛمٕم٦م  ًدوٟم٤مإهنؿ ًمـ حي»ذيمرت قمٜمده اًمٞمٝمقد, وم٘م٤مل: 

اًمتل هداٟم٤م اهلل هل٤م ووٚمقا قمٜمٝم٤م, وقمغم اًم٘مٌٚم٦م اًمتل هداٟم٤م اهلل هل٤م ووٚمقا قمٜمٝم٤م, 

ُم٤م طمًدشمٙمؿ اًمٞمٝمقد », ورواه اسمـ ُم٤مضمف, وًمٗمٔمف: شوقمغم ىمقًمٜم٤م ظمٚمػ اإلُم٤مم: آُملم

, وًمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل شُم٤م طمًدشمٙمؿ قمغم اًمًالم واًمت٠مُملمقمغم رء 
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قمغم ىمقل: آُملم, وم٠ميمثروا ُم٤م طمًدشمٙمؿ اًمٞمٝمقد قمغم رء ُم٤م طمًدشمٙمؿ »ىم٤مل:  

 ., اهـ إؾمٜم٤مده ـمٚمح٦م سمـ قمٛمرو, وهق وٕمٞمػوذم ش,آُملمُمـ ىمقل: 

هبذا أيمقن ىمد ذيمرت اعمٝمامت قمـ هذه اًمًقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل حيٗمٔمٝم٤م يمؾ 

٤م ذم يمؾ صالة, وحيت٤مج إمم ومٝمٛمٝم٤م, وشمقؾمٕم٧م ومٞمٝم٤م هلذا اعم٘مّمد, ُمًٚمؿ, وي٘مرؤه

 وم٤مهلل أؾم٠مل اًمٕمقن واًمًداد واًم٘مٌقل.

 

 اًمنمايع خمٓمط ؾمٌٕم٦م  -طمرؾمٝم٤م اهلل-ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
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